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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   17. septembra  2012  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 
 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  -  Ing. Jozef Murina 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
Prítomní:  Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu , Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter 

Kuboško, Elena Lukačová, Ing. Jozef Mrva,  Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter 
Štrbina  

Ospravedlnení:, Peter Šrobár   
  
Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
Hostia – Mgr. Renáta Galanová – poverená zastupovaním riaditeľa v ZŠ s MŠ Lisková 
               Jarmila Barteková – účtovníčka obce 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a sľub nového poslanca p. Petra 

Kubošku 
6. Oblasť školstva 
7. Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2012    
8. Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na stavby: 

a. Odnímateľné panely na premostenie potoka 
b. Maľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Lisková 
c. Rekonštrukcia krákorca na Športklube 
d. Oprava oplotenia v cintoríne Lisková 
e. Prístrešok so skladom náradia v cintoríne Lisková 

9. Zmena rozpočtu obce Lisková rozpočtovým opatrením č. 1/2012   
10. Odvolanie a voľba  nového predsedu  Mediálnej komisie  a Komisie pre mládeţ 
11.  Rôzne, diskusia 
12.  Ukončenie 
  
Hlavný kontrolór navrhol, aby sa bod č. 7 zamenil  z bodom 8, pretoţe to urýchli  
prerokovanie zmeny rozpočtu. Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu 
s úpravou podľa návrhu hlavného kontrolóra.. 
Hlasovanie: 
Prítomní: Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Elena Lukačová, Jozef Mrva 

Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina  
Za : všetci           Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Chovan a p. 
Lukačová. 
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Ondrejku  a dal 
o svojom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Elena Lukačová, Jozef Mrva, 

Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina 
Za : všetci           Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
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Bod č. 4 - Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesenia  zo dňa 23.7. 2012 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý skonštatoval, 
ţe uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení, ku ţiadnemu 
nemal pripomienky. 
 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 23.7. 2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór p. Piroh. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Elena Lukačová, Jozef Mrva, 

Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina 
Za : všetci           Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Bod č. 5 - Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a sľub nového 
poslanca p. Petra Kubošku 
P. Tomková prečítala list, v ktorom sa  Mgr. Jaroslava Timku vzdal mandátu poslanca. 
List bol doručený na Obecný úrad v Liskovej dňa 11. 9. 2012.  
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na 
vedomie   vzdanie sa mandátu Mgr. Jaroslava Timku. List bol doručený na Obecný úrad 
v Liskovej dňa 11. 9. 2012. 
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Elena Lukačová, Jozef Mrva, 

Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina 
Za : všetci           Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
Náhradníkmi na  uprázdnený mandát s najvyšším počtom hlasov sa stali p. Pavol Karník a  
p.  Peter Kuboško s rovnakým počtom hlasov.  Pri rovnosti hlasov sa kandidát vyberá 
ţrebovaním.  Starosta obom oznámil  skutočnosť, ţe majú právo stať sa poslancami 
obecného zastupiteľstva. P. Karník písomne oznámil, ţe sa o post poslanca nebude 
uchádzať.  (List prečítala p. Tomková.)  P. Kuboško potvrdil, ţe má záujem stať sa 
poslancom. 
Starosta prečítal sľub poslanca, ktorý p. Kuboško podpísal.  Všetci prítomní mu 
zablahoţelali. 
Starosta dal hlasovať aj o ďalšom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na 
vedomie, ţe na uprázdnený mandát  v obecnom zastupiteľstve nastupuje náhradník p. Peter 
Kuboško, ktorý zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Elena Lukačová, Jozef Mrva, 

Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina 
Za : všetci           Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Oblasť školstva 
P. starosta vyzval zástupkyňu ZŠ s MŠ p. Galanovú, ktorá je poverená vedením školy, aby 
informovala prítomných o stave nášho školstva. 
P. Galanová oboznámila poslancov, ţe v súčasnosti v základnej škole je 160 ţiakov +1 
dlhodobo študujúca ţiačka v zahraničí. 
Počet ţiakov v MŠ je 73, je to o jedno dieťa viac. Jedná sa o predškoláka, ktorý sa 
prisťahoval do obce počas letných prázdnin. 
V školskom klube je prebytok detí na jednu triedu. Prihlásilo sa 29 ţiakov, ktoré boli všetky 
prijaté. P. Galanová  rozhodla o výnimke nad 25 detí a tak boli prijaté všetky  detí.  
V materskej škole bola prijatá nová učiteľka, pretoţe jedna učiteľka odišla. Poďakovala 
starostovi za pomoc pri výstavbe altánku v škole a pri výstavbe domčeka. Rozrobené je 
doskočisko, obloţila sa telocvičňa a ide sa maľovať, robí sa schodisko do školy. 
Podrobnejšie informácie sú na stránke školy. 
Starosta poďakoval p. Galanovej a bliţšie hovoril o situácii v škole. Uviedol, ţe riaditeľ školy 
bol 10. júla 2012 odvolaný na základe doporučenia rady školy, s ktorým sa plne stotoţnil. 
Bolo vypísané výberové konanie na riaditeľa školy. Prihlášky sa môţu podávať do 26. 
septembra. Rada školy následne zvolí nového riaditeľa. 
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P. Lesák uviedol, ţe z posledného zasadnutia rady školy vyšli  určité uznesenia: V materskej 
škole chcú vymeniť dvere, vybudovať nový vchod z juhu, zateplenie MŠ, zateká strecha. 
Doporučil stavebnej komisii,  aby v spolupráci so starostom, ktorý dobre pozná problematiku 
prerokovali navrhnutú problematiku. 
Starosta uviedol, ţe strecha tiekla pri otvoroch na odvetranie, čo však uţ bolo opravené.  Ak 
sa zistí, ţe ešte niekde zateká, opraví sa to.  Čo sa týka nového vchodu, je potrebné zváţiť, 
či to bude dlhodobo dobre, aby sme zbytočne nevynakladali finančné prostriedky.   Taktieţ 
Rada školy navrhla,  aby sa zvýšili limity v predpise o verejnom obstarávaní . 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo ukladá stavebnej 
komisii prerokovať :    -          výmenu vstupných dverí do MŠ 

- výstavbu nového vchodu do MŠ 
- opravu strechy MŠ 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
P. Lukačová sa spýtala, koľko  pedagogických pracovníkov pracuje v škole. P. Galanová 
uviedla, ţe v škole pracuje 16 pedagogických pracovníkov a v materskej škole je 7 
pedagogických pracovníkov.  
P. Ondrejka pripomenul, ţe treba v školskom areáli odstrániť starú hojdačku a opraviť 
prístrešok. 
P. Galanová uviedla, ţe prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou je nie dopracovaný. 
Starosta odpovedal, ţe  zisťoval, aké je odvodnenie na ihrisku. Zatiaľ  to presne nevie,  ako 
by to malo v skutočnosti byť. Treba zistiť  v stavebnom denníku, čo je tam uvedené,  aj 
o ďalších náleţitostiach.  Taktieţ treba zistiť priamo u výrobcu, či sa môţe hrať hokej 
s hokejkami. S p. zástupkyňou tieto veci pozisťujú. 
P.Štrbina sa spýtal, či sa uţ robia nájomné zmluvy. P. Galanová uviedla, ţe sa pripravujú, 
ale robiť sa budú aţ po omaľovaní.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na 
vedomie správu Ing. Galanovej o stave ZŠ s MŠ v Liskovej. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Lesák učiteľky z MŠ chcú záhradku. Starosta doporučil , aby  sa urobila v záhrade Obecného 
úradu, ale aby sa aj o ňu starali.  
 

Bod č. 7 - Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na stavby: 
a. Odnímateľné panely na premostenie potoka 
b. Maľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Lisková 
c. Rekonštrukcia krákorca na Športklube 
d. Oprava oplotenia v cintoríne Lisková 
e. Prístrešok so skladom náradia v cintoríne Lisková 

      
              -  anonymná architektonická súťaž  „Lisková – kultúrny dom“   
 
P. Tomková uviedla, ţe sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou s výzvou na predloţenie 
ponuky.   Všetky pripravené výzvy prerokovala Komisia pre verejné obstarávanie, ktorá ich 
v niektorých bodoch doplnila. Výzvy boli  zverejnené na úradných tabuliach aj na webovej 
stránke obce. Následne po ukončení verejného obstarávania prejednala všetky ponuky, či 
boli splnené všetky náleţitosti a určila poradie ponúk. 

 
A) Odnímateľné panely na premostenie potoka 
P. Tomková uviedlo, ţe boli oslovené ešte i štyri firmy. Prišla ponuka len od jednej firmy a 
víťazným     uchádzačom sa stala firma  Váhostav – Sk- Prefa, s.r.o. Horný Hričov   s cenou  
7 682,-€ bez DPH. 
Starosta uviedol, ţe sa jedná o 8 panelov, ktoré boli zlikvidované pri úprave potoka. Kaţdý 
vstup do domu sa bude skladať z dvoch panelov, ktoré by sa pri čistení potoka a pri 
povodniach dali odloţiť.  Mostík na ceste bude v šírke 9 m – teraz je 7 m. 
Úpravu potoka robí Vodohospodársky podnik, ktorý rekonštrukciu aj hradí vo výške 35 000 €. 
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Vodohospodárskemu podniku výrazne  krátili rozpočet, takţe sme radi, ţe financie na  našu 
akciu ponechali. 
 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   na 
základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie    schvaľuje  
za dodávateľa  stavby : „Odnímateľné panely na premostenie potoka, Lisková  “ Váhostav – 
Sk- Prefa, s.r.o. Horný Hričov   firmu  a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.  
Hodnota diela   s DPH  je 9218,40 €  (s cenou  7 682,-€ + 20% DPH 1536,40€). 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 

B) Maľovanie telocvične v ZŠ s MŠ Lisková 
 
Starosta  uviedol, ţe v telocvični sa uţ  urobili i obklady z  OSB dosiek, ktoré sú 
inpregnované ţivicou do vnútorného prostredia. Teraz je potrebné ešte vymaľovať strop 
a zvyšok bočných stien, čo pôjde z rozpočtu školy – z prenesených kompetencií. 
P. Tomková uviedla, ţe výzvu pripravila p. Galanová, komisia ju ešte upravila a doplnila. 

Oslovili sme tri firmy. Prišli tri ponuky. 1.  Patrik Paško, I. Houdeka 1924/24, Ruţomberok,  

2.  GEVOS, s.r.o.,  3.  AVESTAV, s.r.o.    
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   na 
základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie     
schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Maliarske práce v telocvični ZŠ Lisková“ firmu   Patrik 
Paško - MALO, I. Houdeka 1924/24, Ruţomberok a doporučuje Ing. Galanovej podpísať za 
ZŠ s MŠ Lisková zmluvu o dielo.  Hodnota diela   je 2 303,95 €  (nie je platcom DPH). 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
      C)  Rekonštrukcia krákorca tribúny Športklubu  
P. Tomková uviedla, ţe boli oslovené 4 firmy. Ponuku dali dve firmy, ktoré splnili všetky 
predpísané náleţitosti: 
1. GEVOS, s.r.o.              3 994,14    € 
2. AVESTAV, s.r.o.         4 982,98    € 
Víťazným uchádzačom sa stala firma  GEVOS,s.r.o., s cenovou ponukou  3 994,14 € bez 
DPH. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na 
základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie     
schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Rekonštrukcia krákorca tribúny Športklubu“ firmu  
GEVOS, s.r.o. 032 11 Galovany 162  a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je 3 994,14 €  (3328,45 € +20%DPH 665,69€). 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 

     D)  Oprava oplotenia v cintoríne   

P. Tomková uviedla, Oslovili sme 4 firmy. Ponuky dali dve firmy. Po kontrole ponúk, ktoré 
obe splnili všetky náleţitosti, sa uskutočnila elektronická akcia.  

                                                Vstupná cena do elek. aukcie              konečná cena: bez DPH 
1. GEVOS, s.r.o.                                                    21.580,15 €                16.400,00 € 
2. AVESTAV, s.r.o.                                               18.661,81 €                 16.780,00 € 
Víťazným uchádzačom sa stala firma  GEVOS,  s.r.o., s cenovou ponukou 16.400,00 € bez 
DPH. V lehote viazanosti ponúk bude s firmou podpísaná zmluva o dielo. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na 
základe verejného obstarávania, doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie   a 
elektronickej aukcie   schvaľuje  za dodávateľa  stavby : „Oprava oplotenia v cintoríne  “ firmu  
GEVOS, s.r.o. 032 11 Galovany 162  a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je 19 680,- €  (16 400,- € +20%DPH 3280,-€). 
Hlasovanie:   Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
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        E)  Prístrešok so skladom náradia v cintoríne   

P. Tomková uviedla, ţe sme oslovili  4 firmy. Ponuky dali dve firmy. Po kontrole ponúk, ktoré 
obe splnili všetky náleţitosti, sa uskutočnila elektronická akcia.  

                                                 Vstupná cena do elek. aukcie            konečná cena: bez DPH 
1. GEVOS, s.r.o.                                                    11.494,76 €                8.450,00 € 
2. AVESTAV, s.r.o.                                                10.253,32 €                9.300,00 € 
 
Víťazným uchádzačom sa stala firma  GEVOS,s.r.o., s cenovou ponukou 8.450,00 € bez 
DPH. 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na 
základe verejného obstarávania, doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie   a 
elektronickej aukcie   schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Prístrešok so skladom náradia 
v cintoríne“ firmu  GEVOS, s.r.o. 032 11 Galovany 162  a doporučuje starostovi podpísať 
zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je 10  140,- €  (8450,- € +20%DPH 1690,-€). 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 

Anonymná architektonická súťaž  „Lisková – kultúrny dom“   
P. Tomková uviedla, ţe dňa 19.6.2012 bola vyhlásená verejná architektonická súťaţ 
„Lisková – kultúrny dom“ . Lehota na predkladanie súťaţných návrhov bola do  31.08.2012 
do 12:00 hod. Podklady si prevzalo 12. záujemcov a bolo predloţených 6 súťaţných 
architektonických  návrhov.  
Dňa 6. 9. 2012 sa v kultúrnom dome stretla komisia, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo 
v zloţení: Ing.Arch.J.Jurčo – predseda poroty, Ing.P.Murina – člen poroty, Ing.M.Lesák – 
člen poroty,  M.Slimák – člen poroty, Ing.E.Šavarská – člen poroty, Ing.M.Lukač – člen 
poroty, Ing.R. Kolár – člen poroty,  Mgr.M.Ondrejka – člen poroty,  V. Jurgoš – člen poroty, 
ktorá hodnotila projekty. Hodnotilo sa v 4 bodoch : 

1. Kvalita architekton. riešenia rekonštrukcie Kultúrneho domu Lisková  25 %  max. 25 
bodov 

2. Kvalita riešenia v kontexte s centrálnou zónou obce                        25 %  max.25 bodov 
3. Kvalita hmotovo-priestorového riešenia Kultúrneho domu Lisková   25%  max.25 bodov 
4. Cena projektových prác v nasledovnej štruktúre:                              25%  max.25 bodov 

1.Návrh 
2.Dopracovanie projektu pre územné konanie 
3.Územné konanie – inţinierska činnosť 
4. Projekt pre stavebné povolenie 
5.Stavebné konanie – inţinierska činnosť 
6.Realizačný projekt 
7.Autorský dozor 

Komisia vyhodnotila návrhy  nasledovne: 
1. Súťažný návrh č. 4               Počet získaných bodov  708,47  
     Ing. arch. Janetta Ivanovová, L7 Atelier,  Ladová 7, 811 05 Bratislava  s kolektívom,   

Katarína Hrvolová  Sitnianska 9, 974 11  Banská Bystrica. a Bc.Martin Eckhardt,  
Havelkova 17, 841 03 Bratislava 

 
2. Súťažný návrh č. 5               Počet získaných bodov  556,0 
         Atelier GAM, nám.A.Hlinki 27,  034 01  Ruţomberok 
 
3. Súťažný návrh č. 3               Počet získaných bodov  507,02 
        Ing.arch.Mikuláš Hladký, Ondavská 2, 821 08  Bratislava-Ruţinov 
 
4. Súťažný návrh č. 1               Počet získaných bodov  477,18 
        Ing.arch.Viktor Malinovský, Rázusova 44,040 01  Košice 
 
5. Súťažný návrh č. 6               Počet získaných bodov  387,03 
        Ing.Arch.Jozef Hýravý, J.Jančeka 2, 034 01  Ruţomberok 
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6. Súťažný návrh č. 2               Počet získaných bodov  336,46 
        SLA, sro, Klariská 10, 811 03  Bratislava 

 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
na základe hlasovania členov poroty súťaţe v anonymnej architektonickej súťaţi  „ Lisková – 
kultúrny dom „   ako víťazný  návrh - návrh  č. 4, ktorý predloţila Ing. arch. Janetta 
Ivanovová, L7 Atelier,  Ladová 7, 811 05 Bratislava  s kolektívom,  Katarína Hrvolová  
Sitnianska 9, 974 11  Banská Bystrica a Martin Eckhardt,  Havelkova 17, 841 03 Bratislava.  
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012 
Bod č. 9 -  Zmena rozpočtu obce Lisková rozpočtovým opatrením č. 1/2012   
 
P. Barteková uviedla, ţe správu prejednali na FLPK spolu  so starostom  a s hlavným 
kontrolórom a bola zaslaná kaţdému poslancovi.  Vysvetlila podrobne, ako sa plnia 
najdôleţitejšie príjmy, najmä dotácie a výdavky.  
P. Lukačová navrhla, aby sa poplatky za komunálny odpad hradili paušálne.  Ľudia pália 
odpady, vyváţajú čím ďalej menej nádob.   Lesák uviedol, ţe sa takéto návrhy prerokovávali 
uţ v minulých zastupiteľstvách, kde zvaţovali,  či ponechať platbu za nádobu a podporiť 
separovanie, alebo  dať paušál a separovanie by ľudia mohli obmedziť. O návrhu p. 
Lukačovej sa nehlasovalo. 
 
Diskutoval opakovane p. starosta, p. Daňová p. Ondrejka, hlavný kontrolór. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie  plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
P. Lesák – predseda LPFK poţiadal hlavného kontrolóra, aby prečítal zdôvodnenie, prečo 
komisia  doporučila navŕšiť v rozpočte finančné prostriedky na činnosť OŠK. 
Hlavný kontrolór uviedol, ţe spracoval plnenie a čerpanie rozpočtu  OŠK Lisková za prvých 8 
mesiacov r. 2012 
Príjmy                                                         1. – 8. mesiac 2012 
Dotácia z obce Lisková                                11 618 €                             
Príjmy z reklamy                                               600 € 
Príjmy z nájmu (od p. Plšičíkovej)                7  090 € 
Výchovné za športovcov                               2 760 € 
Príjmy zo vstupného (na zápasy)                     576 € 
Prenájom ihriska                                                 30 € 
Spolu príjmy (1. – 8. mesiac)                    22 674 € 
 
Výdavky  
z toho: 
Futbalový oddiel                                          16 833 € 
Stolný tenis oddiel                                         1 415 € 
Šachový oddiel                                                  263 € 
Ostatné oddiely                                                 432 € 
(lyţiari, volejbal, kynologický) 
Vedľajšie hospod.                                          2 079 € 
Spolu výdavky (1. – 8. mesiac)                 21 023 € 
Predpoklad príjmov za 9. – 12. mesiacov          4 200 €       
Predpoklad výdavkov za 9. – 12. mesiacov     12 600 € 
Z toho: 
Futbalový oddiel + Vedľajšie hosp.                   10 000 € 
Stolný tenis oddiel                                               2 100 € 
Ostatné oddiely                                                      500 €          
(splátka  za 12.mesiac 1 050 €  bude aţ v januári 2013) 
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Takţe  za 8 mesiacov boli príjmy OŠK  22 674 €, celkové výdavky 21 023€ . Na činnosť 
ostáva len vyše 1000€. Teraz však začínajú hlavné súťaţe. Od p. Plšičíkovej sa očakáva 
príjem 3250,-€. Výdavky na futbalovú činnosť sú  10 000,- €  a na pinpongovú činnosť 2100,-
€   – to sú najmä náklady na nájom stolnotenisovej haly. To znamená, ţe je potrebné 8400€. 
P. Štrbina uviedol, ţe pre OŠK pracuje veľa dobrovoľníkov najmä starších a pracujú 
zadarmo. Bolo by potrebné, aby sa zapojili aj mladší občania, aby zistili, čo táto práca 
obnáša. Funkcionári  OŠK   šetria,  kde sa len dá.  
P. Lesák uviedol, ţe sa nevyuţila moţnosť  získať finančné prostriedky 2% , taktieţ je 
potrebné získať ďalšie sponzorské príspevky. Prípadne zvýšiť nájom za Športklub, ale takým 
spôsobom, ţe sa zrekonštruujú niektoré izby, vybudovať saunu, posilňovňu. Taktieţ hradiť aj 
nájom za vyuţitie ihrísk. Sadnúť si a urobiť víziu, nielen hasiť veci. Taktieţ  odporučil hrať 
súťaţe na takej úrovni, na akú máme financie. Komisia odporučila schváliť navŕšenie pre 
OŠK 6000€, ak nebude stačiť, schváli sa i ďalších poţadovaných 2400€. 
P. Mrva – v minulosti boli sponzorské dary aj v takom zmysle, ţe dar dali OŠK a obec im 
dala nejakú prácu pre obec. Teraz firmy ťaţko preţívajú a obec všetky zákazky  prísne 
verejne obstaráva,  takţe tento spôsob sa uţ nedá vyuţiť. Nájom bol tieţ vyšší. Hore idú 
náklady na dopravu, rozhodcov, na počítače. Takţe OŠK nehospodári horšie, len má horšie 
podmienky pre činnosť. Rozbehol sa projekt s Poštovou bankou, ktorá hradí dopravu ţiakov. 
Prihlásili sme 30 ţiakov do Centra voľného času, ktoré  financuje jedného ţiakov vo výške 
39€/rok. Podniklo sa veľa krokov aj sponzorských, muţstvá sa zlepšujú, koncepcia je 
vytvorená. 
Nikto z muţstiev nehrá za ţiadnu finančnú čiastku – len muţi dostanú večeru. Generálny 
sponzor v minulom roku dal OŠK nemalé financie. Ostatné obce financujú šport omnoho 
vyššími čiastkami. 
P. Lukačová uviedla, ţe treba OŠK podporiť a schváliť 8 000€.  Ale súhlasí aj s návrhom p. 
Lesáka, aby sa spracovala vízia. 
 
Starosta dal hlasovať o zmene rozpočtu obce, kde je podľa návrhu FLPK  navŕšenie 6000€ 
pre OŠK:Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Zmenu rozpočtu Obce Lisková 
rozpočtovým opatrením č. 1/2012 nasledovne:   
 
1.   zvýšenie a zníţenie   príjmov na podpoloţke beţného rozpočtu:  
                   Bežné príjmy   EUR 

  Na aktívnu politiku práce a soc. práca      5 280 

 Na rozvoj ţivotného prostredia     -12 

 Na stavebný  úrad     17 

 Na register obyvateľov     6 

 Na matričnú činnosť     -2 

 Na cestné hospodárstvo     1 

 Na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      -1 724 

 Na stravu deťom v hmotnej núdzi  a vzd.poukazy     215 

 Na MŠ-predškolská výchova     323 

 Pre ţiakov zo soc.znevýhod.prostredia     10 

 Dotácia na dopravu pre ţiakov ZŠ     280 

 Na voľby do NR SR     -330 

 Dotácia na detské ihrisko- Mondi SCP      6 000 

 Spolu:   10 064 
     
2. Zvýšenie a zníţenie  výdavkov  na  podpoloţke  beţného rozpočtu     
Program Bežné výdavky     
     

1 Finančný audit     100 

2 Propagácia obce     200 

3 Právne sluţby     500 

3 Voľby do NR SR     -330 

4 Rekonštrukcia oplotenia cintorína,budovy, odpad.jamy       -2 000 
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7 Zimná údrţba ciest     2 029 

7 Rekonštrukcia  chodníkov - môstky ponad jarok     9 220 

8 Nájom CŠ -  školstvo     419 

8 Na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      -1 724 

8 Na školstvo - originálne komp. MŠ - TaS      2 000 

8 Na stravu deťom v hmotnej núdzi  a vzd.poukazy     215 

8 Na MŠ-predškolská výchova     323 

8 Pre ţiakov zo soc.znevýhod.prostredia     10 

8 Dotácia na dopravu pre ţiakov ZŠ     280 

9 Nájom CŠ - kultúra     837 

9 Program podpory a ochrany mládeţe-Lisková sa zabáva     -600 

9 Podpora kult.podujatí -      600 

9 Dotácia  pre OŠK     6 000 

9 Budova OŠK- krákorec- prístrešok     5 700 

9 Kultúrny dom- mzdy a odvody      -14 000 

10 Detské ihrisko - od  Mondi SCP      6 000 

10 Aktivačná činnosť, s ÚPSV     6 480 

10 Multikára FUMO- monitor. správa      1 558 

11 Opatrovateľská sluţba - zmluva      -15 000 

 Spolu:   
8 

817,00 

     
     
6.    Zvýšenie a zníţenie   výdavkov na    podpoloţke  kapitálového   rozpočtu  
 Kapitálové výdavky     
Program:         

4 Rekonštrukcia oplotenia cintorína,budovy, odpad.jamy       10 140 

7 Zimná údrţba ciest - fréza na sneh     2 382 

9 Budova OŠK- krákorec- prístrešok     -11 275 

  Spolu:     1 247 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci            
Za : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter Kuboško, Jozef Mrva, Miroslav 

Ondrejka, Peter Štrbina 
Proti: 0 
Zdrţal sa: Lukačová 
 

Bod č. 10 - Odvolanie a voľba  nového predsedu  Mediálnej komisie  a Komisie 
pre mládež 
P. Lesák uviedol, ţe  komisia navrhla na  predsedu komisie doterajšieho člena  Mgr. Petra 
Valihoru.  
P. Tomková upozornila, ţe podľa Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva 
predsedom komisie musí byť poslanec.  
Poslanci diskutovali o tom, kto by mohol byť predseda mediálnej komisie z radov poslancov. 
Nakoniec sa dohodli, ţe zmenia rokovací poriadok a umoţnia, aby predsedom mohol byť aj 
člen komisie, ktorý nie je poslancom. 
Po diskusii starosta dal schváliť nasledovné uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Dodatok č. 1  Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Lisková   
nasledovne: V § 1 ods. 1 sa vypúšťa 2 veta. 
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
P. Tomková navrhla, aby sa do rokovacieho poriadku  dal článok, ţe v prípade ţe sa člen 
komisie rok nedostaví na zasadnutie komisie, príde o mandát člena komisie. Poslanci s touto 
zmenou nesúhlasili. 
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Starosta dal hlasovať  o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej odvoláva Mgr. Jaroslava 
Timku z postu: 

                                      1)    predsedu  Komisie pre  mládeţ   
2)  predsedu  Komisie mediálnej  
3) člena Finančnej a legislatívno-právnej komisie  

Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Starosta dal hlasovať u uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej volí za predsedu   
Komisie mediálnej   Mgr. Petra Valihoru              
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 

 
Starosta dal hlasovať u uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej volí za predsedu    
Komisie pre  mládeţ  Mgr. Miroslava Ondrejku         
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
Bod č. 11 – Rôzne, diskusia 
A) Prechod cez uličku 
Starosta dal slovo p. Viliamovi Nemčekovi, ktorý uviedol, ţe prechod pre občanov cez uličky 
uţ v dohľadnej dobe  nebude umoţnený občanom bývajúcim na Niţnom Záhumní a na Ulici 
pod stráňou. A podľa územného plánu je plánovaná  ešte za domami  na Ulici pod stráňou 
ďalšia výstavba rodinných domov. Takţe veľké mnoţstvo ľudí bude mať sťaţený prístup ku 
kostolu, ţeleznici, obchodom. V územnom pláne je vyčlenená ulička pre peších v časti 
spoločných ulíc. Teraz je na predaj dom rod Švárnych, takţe doporučil, aby sa odkúpil a 
zbúral, obec by sa stala vlastníkom aj spoločných pozemkov a ulička by sa zachovala na 
prechod pre peších. Obec by po čase - aj v dlhom časovom horizonte - mohla odkúpiť aj 
ostatné nehnuteľnosti, takţe by sa prechod zachoval. 
Diskutoval starosta ,P. Chovan, p. Ondrejka, Kuboško, Lesák, Lukačová. 
K návrhu nebolo urobené ţiadne rozhodnutie. 

 
B) Webová stránka obce 
Člen Komisie mediálnej p. Lesák uviedol, ţe sa pripravuje nová webová stránka našej obce. 

Komisia doporučila ponuku firmy WebyGroup a  
 uprednostňujú zľavu za redakčný systém (čím by sa zaplatil jednorázový poplatok 

cca. 500€, a nie cca. 2300€ s DPH) za predpokladu, ţe bude moţné upraviť 
umiestnenie loga spoločnosti WebyGroup v pravom paneli na webstránke 

 odporúčajú, aby sa školenie, ktoré je súčasťou cenovej ponuky, uskutočnilo na OÚ 
v Liskovej, a aby sa ho zúčastnili podľa moţnosti všetci, ktorí budú so systémom 
pracovať 

 ţe Mgr. Peter Valihora bude zastrešovať rokovanie s firmou počas procesu prípravy 
novej webstránky 

 odporúčajú, aby pri migrácii dát v prípade väčšej časovej náročnosti bol prijatý človek 
na jednorázovú dohodu, ktorý zabezpečí prenos obsahu starej webstránky do nového 
systému 

 odporúčajú, aby doména liskova.sk prešla do vlastníctva obce (Ing. Miloš Lesák uţ 
rokoval s majiteľom, je potrebné, aby starosta spolu s majiteľom spísali zmluvu 
o predaji, cena je dohodnutá na 200€) 

 odporúčajú, aby doména a webhosting prešli pod spoločnosť WebyGroup s.r.o. (v 
súlade s cenovou ponukou) 

 
Ďalej informoval, ţe by asi jeden a pol mesiaca by trvalo, kým sa všetko preklopí zo starej 
stránky do novej. Stará stránka bude funkčná, aţ kým nová stránka úplne nenabehne. 
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Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi na základe podkladov mediálnej komisie 
(31.8.2012) podpísať zmluvu so spoločnosťou WebyGroup, s.r.o. týkajúcej sa zriadenia 
novej web stránky obce podľa uvedenej cenovej ponuky.  
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi kúpu domény www.liskova.sk od firmy 3W s.r.o. 
Bc. Berezňanin Bohuslav, Liptovský Michal 81. 
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
C) P. Lesák  uviedol, ţe  treba vyspraviť miestne komunikácie. Stavebná komisia urobí 
mapku a zakreslí výtlky, ktoré treba opraviť. Starosta uviedol, ţe Správa ciest urobí potrebné 
vysprávky. Za túto prácu by sme im  poskytli  800 mm rúry. 
 
Starosta uviedol, ţe pri novovybudovanom chodníku smerom na horný koniec v rámci 
reklamácie firma Stabil opraví určité miesta na ceste.  
V piatok prídu pracovníci Správy ciest urobiť garádu, kde sa vyuţijú staré  rúry. 
 
Obec Vasiľov postihli záplavy a poţiadali našu obec o odpredaj 12 ks pouţitých  betónových 
rúr o priemere 800 mm, ktoré vyuţijú na riešenie protipovodňových opatrení.  Poslanci 
doporučili, aby sa odpredali rúry za 10,-€/ks. 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce odpredať pouţité betónové rúry  
o priemere 800 mm v cene 10€/ks obci Vasiľov na riešenie protipovodňových opatrení.  
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 
P. Lesák uviedol, ţe viac rokov dozadu sa zakúpili tabule na označenie ulíc. Treba ich vyuţiť 
a osadiť na potrebné miesta. Taktieţ treba osadiť značky na úpravu prednosti v jazde na 
miestnych komunikáciách. 
Hlavný kontrolór uviedol, ţe aby sme mohli osadiť dopravné značky,  treba vypracovať 
Dopravno-prevádzkový poriadok obce pre miestne komunikácie, ktorý treba schváliť 
v rôznych inštitúciách. 
Starosta uviedol, ţe značky „obytné zóny“ boli osadené so súhlasom p. Lovišku. 
 
Lesák – p. Malá ho oslovila, ţe si p. Mrva urobil striešku, ktorá o pár cm presahuje jeho plot. 
So striešky steká voda na cestu a ţe tečie k jej pozemku. Poslanci túto záleţitosť 
neprejednávali. 
 
Štrbina doporučil, aby sa urobila cesta  na ulici pod Chočom, ktorá je veľmi frekventovaná  
a je  vo veľmi zlom stave, bývajú tam mláky a autá ošpliechajú aj chodcov na chodníku. 
Tomková doporučila, ţe  smerom ku škole je potrebné osadiť retardéry, pretoţe je to rovná 
cesta a niektorí šoféri idú tadiaľ veľkou rýchlosťou. 
 
D) Starosta uviedol, ţe pri procese legalizácie  chát museli byť konania pozastavené. Na 
zasadnutí Valné zhromaţdenie Obecného urbariátu  právoplatne schválilo nájomné zmluvy, 
ktoré uzatvoril  výbor v predošlom období. V súčasnosti je rozhodnutie právoplatné 
a vykonateľné a konania naďalej pokračujú.  Zatiaľ neprešiel stavebný zákon, ktorý mal 
zvýšiť poplatky viac ako 3 násobne.  
Navrhol odsúhlasiť, aby p. Uličná -  bývala pracovníčka stavebného úradu v Likavke, do 
konca roka pripravovala podklady pre legalizáciu chát. Suma by bola 35 € za jeden prípad. 
Ešte je asi 20 prípadov, ktoré treba dorobiť. 
Väčšina chatárov majú povolenia od rôznych orgánov uţ pripravené. Treba porobiť obhliadky 
chát.  
Starosta dal hlasovať u uznesení: Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi podpísať 
dohodu o vykonaní práce  Ing. Alicou Uličnou na prípravné práce pri vysporiadavaní 
/legalizácii/ chát. 
Hlasovanie :  Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 

http://www.liskova.sk/
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E)  Starosta informoval, ţe v mesiaci júl  pracovník verejnoprospešných sluţieb  kosil  okolie 
jarku. Pritom odfrkli kamene a rozbili predné a bočné okno na aute p. Bančeja. P. Bančej 
doniesol potvrdenku za nákup skla vo výške 314 €. Za prácu nechce platiť. 
P. Chovan uviedol, ţe kto robí, môţe urobiť aj škodu. Je za uhradenie škody. Kosačky sú 
vysokootáčkové a moţno by bolo dobré vyhlásiť, ktorá ulica sa ide kosiť, aby si autá na ulici 
neparkovali. 
Starosta dal hlasovať o odsúhlasení preplatenia škody : Obecné zastupiteľstvo doporučuje 
starostovi uhradiť škodu spôsobenú pri kosení p. Bančejovi v plnej výške 314 €. 
Hlasovanie : 
Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 

F) Starosta, ţe na minulom zasadnutí zastupiteľstva predloţil  ţiadosť p. Fogaša 
k vypracovaniu dodatku k Územnému plánu obce Lisková. Poslanci doporučili aby starosta 
inicioval,  čo pre obec by sa dalo do dodatku doplniť. Osobne hovoril s Ing. Arch. Jurčom 
a s hlavným kontrolórom bol v Ţiline za Ing. Arch. Burianom, ktorý uviedol, ţe podmienky si 
musíme samy určiť, aţ na základe toho to zapracujú do dodatku. Doba schválenia dodatku je 
v priemere 1 rok. Bolo i ďalšie jednanie s p. Fogašom. P. Fogaš chce hangár  čím skôr urobiť  
a je to uţ zapracované v pláne letiska, takţe mu prisľúbili, ţe do 7 mesiacov by bol dodatok 
spracovaný.  
Hlavný kontrolór uviedol, ţe v minulom roku sa  schválil dodatok a v súčasnej dobe nie je nič 
také nutné,  pre obec nie je potrebné. 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi začať konanie vo veci vypracovania dodatku 
Územného plánu obce Lisková v lokalite letisko.  
Hlasovanie:  Prítomní: všetci           Za : všetci              Proti: 0               Zdrţal sa: 0 
 

G) Peter Chovan uviedol, ţe stavebná komisia dostala úlohu doplniť niektoré veci do 
spracovaného projektu detského ihriska, na ktorý bola schválená dotácia z MONDI vo výške 
6000 €.  Predloţil nový návrh na úpravu detského ihriska. 
 

H) P. Tomková uviedla, ţe prišiel list so SAD, ţe dňa 9.12.2012 vstúpia do platnosti nové 
cestovné poriadky pre rok 2013. Z uvedeného dôvodu  ţiadali o zaslanie pripomienok resp. 
návrhov na zmenu CP na autobusových linkách, ktoré prevádzkuje SAD LIORBUS, a.s.  
do 21.9.2012.  List bol zverejnený na www.liskova.sk aj na úradných tabuliach a zaslaný 
všetkým poslancom. Od občanov neboli ţiadne pripomienky. Poslanci taktieţ nemali ţiadne 
pripomienky. 
 

H) P Chovan  navrhol, aby sa upravil predpis o verejnom obstarávaní. Ak sa uskutoční 
verejné obstarávanie, komisia pre verejné obstarávanie odporučí dodávateľ a prípadne sa 
uskutoční elektronická aukcia, nech sa limity upravia tak, aby sa zákazky mohli uskutočniť na 
základe pokynu starostu.  Zrýchlia sa tým práce, nebudú zaťaţení poslanci. 
Lukačová navrhla zmena finančného limitu  v kompetencii starostu. 
K návrhom sa neprijali ţiadne uznesenia. 
 

CH) Starosta uviedol, ţe na minulom  zasadnutí OZ sa poslanci informovali,  aké boli daňové 
nedoplatky  za rok 2012. Starosta predloţil prehľad nedoplatkov za roky 2010, 2011 a 2012. 
V roku 2012 mali daňové nedoplatky 2 právnické  a 7 fyzických osôb, za rok 2011 dve 
fyzické  a dve právnické osoby a za rok 2010 2 fyzické osoby. 
Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
 

Bod č. 12 -  Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

V Liskovej,  17. septembra  2012 
 

Zapisovateľka :  Jana Tomková               ................................ 
Overovatelia:  Elena Lukačová                ................................ 
                       Peter Chovan                    ................................ 
 
                                                                                                          Ing. Jozef Murina 
                                                                                                             starosta obce  
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