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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   10. decembra  2012  o 17.30 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,  Peter Šrobár   

  
Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
Účtovníčka – Jarmila Barteková 
 
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) VZN č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
6) VZN č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za 

ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

7) VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti 
8) VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a školských zariadeniach 
9) VZN o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková 
10) Schválenie projektov podaných v rámci PPODM na rok 2013 
11) Verejné obstarávanie:  

 snežná fréza 

 Sypač na multikáru 

 Radlica na multikáru 

 Interaktívny projektor pre ZŠ 

 Gumová dlažba na detské ihrisko 
12) Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2012 rozpočtovým opatrení č. 2 
13) Rozpočet Obce Lisková 

          A/  Programový rozpočet na rok 2013  
          B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2014-2015 
          C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 
14) Plán kontrolnej  činnosti na I. polrok 2013 
15) Problematika kultúrneho domu 
16) Rôzne, diskusia 
17) Ukončenie 

  

Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu. 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci  
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú a p. Barteková, za overovateľov zápisnice 
p. Štrbina a p. Ondrejku. 
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Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Daňovú a dal 
o svojom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 4 - Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesenia  zo dňa 5.11. 2012 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý skonštatoval, 
že uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení. 
Starosta sa zúčastnil v Likavke na zasadnutí vlastníkov pozemkov, ktoré žiada Poľovnícke 
združenie  Likava Choč prenajať. Oboznámil prítomných o ďalšom  postupe vlastníkov 
pozemkov.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa  5.11.2012, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  
Ferdinand Piroh. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 5 - VZN č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
 
P. Tomková vysvetlila, že sa menil zákon o miestnych daniach a poplatku za TKO. V zmysle 
týchto zákonov bolo spracované Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.  3/2012. Všetky 
VZN   boli vyvesené na úradných tabuliach i na webovej stránke. Zároveň boli zaslané 
všetkých poslancom. Žiadna pripomienka v zákonnej lehote neprišla. Ani na zasadnutí 
poslanci nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   VZN č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu podľa 
predloženého návrhu. 
Hlasovanie:      
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 - VZN č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného 

priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 
P. Tomková vysvetlila, že sa menil zákon o správe daní a poplatkov aj zákon o miestnych 
daniach a poplatku za TKO. V zmysle týchto zákonov bolo spracované Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) č.  4/2012  ,   bolo vyvesené na úradných tabuliach i na webovej stránke. 
Zároveň bolo zaslané všetkých poslancom.  Najdôležitejšia zmena, ktorá sa musela podľa 
zákona urobiť je, že aj keď je množstvový zber TKO,  musí sa vyrubiť poplatok na začiatku 
roka podľa frekvencie vývozov. U nás je  zaužívané, že sa TKO vyváža  každé dva týždne. 
Preto aj vo VZN bola navrhnutá frekvencia pre domácnosti, kde bývajú  1 alebo 2 obyvatelia 
12x do roka a pre ostatné domácnosti každé dva týždne. Žiadne pripomienky  v zákonnej 
lehote neprišli. Ďalej uviedla, že daň za psa, z nehnuteľnosti a predajné automaty sa bude 
vyrubovať jedným rozhodnutím, ktoré bude splatné do 15 dní od doručenia, nie je však 
určené, kedy sa budú vyrubovať. 
V diskusii vystúpil starosta, p. Lesák,  p. Štrbina, p.Lukačová.  P. starosta navrhol, aby sa 
vychádzalo z povinnosti vysypať nádobu pre domácnosti s 1 až  2 osobami 6 x do roka a  pre 
ostatné domácnosti  1 x za mesiac. Starosta a poslanci spoločne navrhli nasledovnú úpravu  
§ 21- Určenie a úhrada poplatku: Poplatok je súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 
zbernej nádoby . Odvoz zberných nádob sa uskutočňuje každých 14 dní.   Pre domácnosti, 
v ktorej majú trvalý alebo prechodný pobyt najviac  dvaja poplatníci,  je určená minimálna 
frekvencia 6 x rok, pre ostatné domácnosti12 x za rok. Doplatok sa uskutoční v januári 
budúceho roka.  
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje    
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,  
za ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky v § 21. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 - VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti 
 
P. Tomková podrobne vysvetlila zmeny, ktoré  boli vo VZN urobené. Najdôležitejšia zmena je 
v príplatku za podlažie, ktorý je jednotný pre celú obec, teda v priemyselnej časti sa znížil. 
Daň z nehnuteľnosti je možné nahradiť formou dobrovoľníckej práce. Pokiaľ by sa znižovali 
sadzby, museli by sa znížiť násobky, preto neodporučila, aby sa sadzby akokoľvek 
upravovali. 
Starosta dal hlasovať o schválení VZN č. 5 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 
a školských zariadeniach 
 
P. Tomková vysvetlila, že od 1.1.2013 sú veľké zmeny vo financovaní centier voľného času 
(CVČ). Doteraz boli financované priamo z ministerstva školstva podľa počtu detí, ktoré mali 
prihlásené, v tomto roku je to 193€ na dieťa. Vzhľadom k tomu, že niektoré CVČ to 
zneužívali, bol schválený zákon o financovaní podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci vo 
veku od 5-15 rokov. Predpokladaná výška je 60€ na dieťa. Financovanie bude cez 
ministerstvo financií do rozpočtu obcí. A obec rozhodne ako tieto financie využije. Keďže sú 
veľké zmeny, niektoré údaje sú ešte nie známe, zároveň bol posunutý termín dokedy musí 
obec oznámiť zariadeniam schválenú výšku finančných prostriedkov na príslušný rok 
z januára až na 30.apríl, navrhla VZN neschvaľovať. Keď bude  známy jednotkový koeficient 
pripraví návrh VZN a predloží ho všetkým zainteresovaným i poslancom na 
pripomienkovanie. Deti navštevujú viaceré CVČ, ktoré sa vyjadrili, že financie budú žiadať od 
rodičov. 
 
Starosta uviedol, že  deti sú prihlásené vo viacerých CVČ, bude treba rozhodnúť akým 

kľúčom sa budú financie prerozdeľovať. 
P. Lesák – predseda FLPK uviedol, že komisia doporučila VZN neschvaľovať. 
Poslanci s návrhom súhlasili -  o VZN sa nehlasovalo.  
 
Bod č. 9  - VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci 
Lisková   
P. Tomková uviedla, že VZN sa skladá so sociálnych dávok, ktoré sa budú vyplácať v zmysle 
zákona o sociálnej pomoci a z finančných príspevkov, ktoré budú uhrádzané z kapitoly 
reprezentačné. 
Predsedníčka Sociálnej komisie VZN doporučila schváliť v predloženej podobe. Poslanci 
nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Starosta dal hlasovať o schválení VZN 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 10 - Schválenie projektov podaných v rámci PPODM na rok 2013 
P. Ondrejka – predseda Komisie pre mládež uviedol, že všetky podané žiadosti komisia 
doporučuje schváliť.  Z programu bola presunutá akcia „Lisková sa zabáva“ do športových 
a kultúrnych podujatí   a vypadlo pochovávanie Basy. Rozpis projektov dostali všetci 
poslanci. 
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   projekty  podané v rámci PPODM na rok 2013 podľa predloženého návrhu 
nasledovne: 

Č. názov projektu        
podáv
ateľ 

termín  
 

Predpokl. 
počet 

Plánovan
é náklady 

€ 

Schválená 
suma € 

1. 
Ekumenický výlet 
spojený s návštevou      
Wieliczky                                           

ZO 
JDS 

prie-
bežne                    

45 200 € 135 € 

2. 
Športové hry dôchodcov 
a detí 

ZO 
JDS 

prie-
bežne 

50 150 € 150 € 

3. 
Spoz      Spoznávaj krásy 

 Liptova 
ZPCC

H 
prie-

bežne 
42 

       400  
€ 

140 € 

4. Výstup na Choč obec august 100  600 € 300 € 

5. Stolnotenisový turnaj 
Stolnot
..oddiel 

marec 26 68 € 68 € 

6. Stolnotenisový turnaj 
Stolnot
.oddiel 

októbe
r 

26 68 € 68 € 

7. 
Netradičné preteky 
s autami na diaľkové 
ovládanie 

DHZ jún 70 210 € 210 € 

8. Liskovský pedál 

Školsk
á 

komisi
a 

sep-
tember 

90 270 € 270€ 

9. Korčuľovanie v škole 
Komisi
a pre 

mládež 
február 50 200 € 150 € 

10. Pridedinský tábor Domka 
február

/  
marec 

4 dni, 160 480 € 480 € 

11. Dobrodružná výprava Domka apríl 30 90 € 90 € 

12. Bodka za prázdninami Domka 
júl/aug

ust 
50 150 € 150 € 

13. Poznávací výlet Domka 
sep-

tember 
45 135 € 135 € 

14. Športový deň Domka 
apríl/    
ok-

tóber 
40 120 € 120 € 

15. Tvorivé dielne Domka 
novem

ber 
30 90 € 90 € 

16. Tvorivé dielne Domka február 30 90 € 90 € 

17. Zimná olympiáda Domka január 40 120 € 120 € 

 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 11 - Verejné obstarávanie:  
 

 Interaktívny projektor pre ZŠ 

  snežná fréza 
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 Radlica na multikáru 

 Sypač na multikáru 

 Gumová dlažba na detské ihrisko 
 
P. Šrobár – predseda Komisie pre verejné obstarávanie  oboznámil prítomných, že komisia 

schválila podmienky výziev na jednotlivé tovary. Výzvy boli zverejnené,  žiadosti 
o predloženie ponuky boli zaslané minimálne trom dodávateľom. Dnes zasadala 
komisia, ktorá otvárala ponuky s obálkami a vyhodnotila ich.  K sypaču uviedol, že 
prišla jedna ponuka na 8388 € S DPH , ktorú zaslal výhradný dovozca fi. Unikont. 
Suma prevyšuje 5000 €,  preto musíme v zmysle vnútorného predpisu  urobiť 
elektronickú aukciu. Poslanci musia rozhodnúť,  či sme ochotní   za túto sumu 
sypač zakúpiť. P. Kuboško a  p. Ondrejka navrhli radšej zaplatiť ľudí na 
posýpanie ciest,  diskusia  pokračovala. 

  
 Komisia navrhla schváliť nasledovných dodávateľov, starosta dal o návrhu hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
 A)   schvaľuje   na základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné   

obstarávanie     za dodávateľa:  
 

1. Interaktívneho projektora pre ZŠ firmu    Mivasoft, s.r.o., Šaľa 
Hodnota  projektora  s DPH  je 1452,- €  (1210,-.€ +20% DPH 242,- €). 

            Hlasovanie : Prítomní : všetci 
           Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
           Starosta informoval , že  projektor bude hradený z rozpočtu školy. 
 

2. snežnej frézy firmu    Albera Slovensko, komunálna technika, s.r.o. Stará Turá 
Hodnota frézy   s DPH  je 2158,80 €  (1799,- € +20% DPH 359,80 €). 

            Hlasovanie : Prítomní : všetci 
           Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

3. šípovej radlice na multikáru firmu  Unikont Slovakia, s.r.o. Dubnica nad Váhom  
Hodnota radlice   s DPH  je   3096,-€  (2580,- € +20% DPH 516,- €). 

            Hlasovanie : Prítomní : všetci 
           Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
   B)  neschvaľuje na základe verejného obstarávania kúpu sypača na multikáru od firmy 

Unikont Slovakia, s.r.o. Dubnica nad Váhom. Hodnota sypača   s DPH  je 8388,- €  
(6990,- € +20% DPH 1398,- €). 

          Hlasovanie : Prítomní : všetci 
         Za : Lesák, Daňová, Chovan,  Kuboško, Lukačová, Mrva, Ondrejka, Štrbina   
         Proti: 0               Zdržal sa: Šrobár 
 
C) schvaľuje  zakúpenie gumových rohoží (136 m²)   na detské ihrisko od firmy  V.O.D.S., 

a.s., Jarmočná 2, Košice – výhradného výrobcu gumových rohoží na Slovensku  
Hodnota rohoží   s DPH  je  3107,33 €  (2589,44 € + 20% DPH 517,89 €). 

            Hlasovanie : Prítomní : všetci 
           Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 12 - Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2012 rozpočtovým opatrení č. 2 
 
P. Barteková vysvetlila úpravu v rozpočtovom opatrení. FLPK ho doporučila schváliť. 
Poslanci pripomienky nemali. 
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 Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:  zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2012  
druhým rozpočtovým opatrením nasledovne:  

 
Zvýšenie a zníženie   príjmov na podpolož. bežného rozpočtu: 

 
 
 

                    Bežné príjmy 
  

EUR 
Daň. 
príjem Výnos dane z príjmo FO     12 710 

          

Transfery 
Na školstvo - prenesené kompetencie 
ZŠ      5 162 

  Na MŠ-predškolská výchova     245 

  
Pre žiakov zo 
soc.znevýhod.prostredia     -33 

  Dotácia na FUMO-     6 684 

          

  Bežné príjmy spolu:     24 768 

Dotácia 
Kap.príjem - refundácia na mult. 
Fumo         -6 714 

  Bežné a kapitálové príjmy spolu:     18 054 
Zvýšenie a zníženie výdavkov  na  podpoložke  bežného 
rozpočtu    

 Program Bežné výdavky 
 

  
 2 Propagácia      300 

4 Rekonštrukcia  oplotenia cintorína     1 000 
6 Likvidácia nelegálnych skládok     1 500 
7 Letná údržba ciest     1 000 
7 Dopravné značenia     500 

8 
Na školstvo - prenesené kompetencie 
ZŠ      5 162 

8 Na MŠ-predškolská výchova     245 

8 
Pre žiakov zo 
soc.znevýhod.prostredia     -33 

8 Telocvičňa      400 
          

9 Podpora športových podujatí     450 
          

10 Verejná zeleň     2 500 
10 Verejnoprospešné aktiv.práce     2 500 

          
12 Stravovanie zamestnancov     930 

          
  Bežné výdavky spolu:     16 454,00 
3.    Zvýšenie a zníženie   výdavkov na    podpoložke  
kapitálového   rozpočtu 

 
 

Kapitálové výdavky  
   Program:         

  Projekt- zateplenie   MŠ      1 600,00 
  Kapitálové výdavky  spolu:     1 600,00 

       Bež. a kap. výdavky spolu:     18 054,00 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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Bod č. 13 - Rozpočet Obce Lisková 
          A/  Programový rozpočet na rok 2013  
          B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2014-2015 
          C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 
 
P. Barteková uviedla, že Programový rozpočet na rok 2013 sa tvoril tak, že sa znížili náklady 
na osobné výdavky (mzdy, odvody na obecnom úrade) o 5% a výdavky na tovary a služby  
o 10% oproti rozpočtu 2012. Pre školu boli osobné výdavky navýšené o 5%. Programový 
rozpočet sa pripravil ako vyrovnaný. 
 
 P. Lesák – predseda FLPK uviedol, že komisia ho podrobne prejednala a doporučuje 
schváliť. 
Hlavný kontrolór informoval, že rozpočet bol zverejnený v zmysle zákona. Podrobne hovoril 
o znížení rozpočtu v zmysle podpísaného memoranda. Písomné stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu prevzali všetci poslanci. Doporučil, aby poslanci rozpočet schválili. 
Viacročný rozpočet je len orientačný. 
 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
 A) schvaľuje  programový rozpočet Obce Lisková na rok 2013 

Hlasovanie: 
                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
       
B/   berie na vedomie: 
     1/ Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2014 - 2015 podľa predloženého 

návrhu. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
     2/  Stanovisko hlavného  kontrolóra k bodu A a k bodu B/1 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 
                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 14 - Plán kontrolnej  činnosti na I. polrok 2013 
Hlavný kontrolór uviedol, že plán bol zverejnený podľa zákona na úradných tabuliach i na 
webovej stránke, bol doručený i poslancom.  Poslanci nemali pripomienky. Starosta  dal 
hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

I. schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie  
polrok 2013 podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: 
                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

II. poveruje  hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 

predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12, ods. 2, zákona č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Hlasovanie- 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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Bod č. 15 - Problematika kultúrneho domu 
Starosta uviedol, že na minulom OZ sa prejednával problematika spracovania projektu na 
kultúrny dom. Bolo uskutočnené stretnutie projektantky Ivanovovej,  p. Šrobára a starostu. 
 P. Šrobár a starosta vytvorili zadanie s bodmi so zapracovaním pripomienok p. Ivanovovej  
a s týmto zadaním starosta nezávisle  oslovil 4 renomované projektové organizácie 
v Ružomberku a p. Ivanovovú . V určenom termíne projektové organizácie  odovzdali ponuky 
v zalepenej obálke.  
 
P. Šrobár podrobne rozviedol  verejnú súťaž  ohľadom kultúrneho domu . Uviedol, že 
s víťazkou architektonickej štúdie s p. Ivanovovou  sa 2 x osobne jednalo. P. Ivanovová 
neustále zvyšovala svoje finančné požiadavky,  preto sa urobili  kroky, o ktorých hovoril 
starosta. Ponuky, ktoré prišli, boli veľmi rozdielne. Najnižšia  cena bola 21 tis. €, p. Ivanovová 
dala ponuku na 43 tis. €.  P. Ivanovová  je z Bratislavy, takže spolupráca by bola horšia.  
P. Ivanovová neposkytla žiadne referencie, na webovej stránke má len projektovanie 
interiérov. 
P. Ivanovová dostala odmenu za súťažný návrh vo výške 2000€. Podľa súťažných 
podmienok nie sme viazaný, aby sme s ňou podpísali zmluvu na spracovania celého 
projektu. 
 
Starosta uviedol,  že ešte tento týždeň sa uskutoční stretnutie s p. Jarošom,  
p. Jurčom,  p. Šrobárom. Zároveň pozval na stretnutie aj všetkých poslancov. Na tomto 
stretnutí sa určí ďalší postup pri spracovaní projektu.  
 
Bod č. 16 - Rôzne, diskusia 
 
A) Kompostovisko  
Starosta privítal p. Filu, ktorý sa zúčastnil jednania na stretnutí starostu, zástupcov firmy 
OZO,  predseda PD Lisková-Sliače ohľadom prenájmu družstevného hnojiska, ktoré leží 
v lokalite Bôrovská. Toto hnojisko chce využiť firma OZO na výrobu kompostu. Starosta p. 
Filu pozval  z dôvodu, aby podrobne vysvetlil poslancom túto problematiku, aby poslanci 
vedeli odpovedať občanom na prípadné otázky. 
P. Filo uviedol, že ide o výrobu priemyselných kompostov -  zhodnocovanie odpadu 
kompostovaním. Hnojisko je už vybudované, skolaudované. Budú sa v ňom kompostovať 
biologicky rozložiteľné odpady napr. aj čistiarenské kaly z Hrboltovej, kaly z komunálnych 
vôd, popolček  atď. všetko sú to organické odpady. P. Bubniak ponúkol pre Liskovú, že  
biologicky rozložiteľné komunálne odpady z Liskovej bude zvážať a kompostovať zadarmo. 
Činnosť je v súlade so zákonom, po doplnení zmluvy obec nemá dôvod súhlas nevydať.  Je 
povinnosť pre obec od 1.1.2013 zaviesť aj triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu, ide najmä o odpad zo zelene, týmto spôsobom to obec zabezpečí. 
Starosta sa opýtal, kto zaručí, že kaly z ktorých sa bude kompost robiť,  nebudú nebezpečné. 
Filo odpovedal, že  pri výrobe sa sledujú suroviny, sú stanovené limity najmä pre ťažké kovy, 
kompost sa  prevlhčuje, prekope, výsledok – kompost sa taktiež kontroluje. Zrelý kompost sa 
bude zapracovavávať na pole.  Na celú činnosť dohliada kontrolný úrad a Veterinárna 
a potravinová správa.  Do 90 rokov bežala táto činnosť a bola dotovaná. Teraz sa znova táto 
činnosť obnovila. Jedno hnojisko je už  v Ludrovej. Najväčší problém je so zápachom 
s týchto kalov. Prvý návrh bol, že sa to uskutoční  v hnojisku pri družstve, ktorý bol ihneď 
zamietnutý.  Hnojisko, o ktoré sa jedná teraz, je v dostatočnej vzdialenosti od obytnej časti 
obce, takže obyvateľom by to nemalo prekážať. Každý držiteľ odpadu, teda i  obec, musí 
sledovať,  ako bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený. Podmienkou je zamedziť zápachu, 
kompost sa musí  namiešať správne a na záver zasypať popolčekom. 
 
P: Lesák sa spýtal, ako dlho trvá kompostovanie – jeden cyklus. Taktiež sa informoval,  ako 
by firma OZO ešte mohla obci kompenzovať, že bude na jej území kompostovisko- napr. 
posyp v zime a  pod.  P. Filo odpovedal, že jeden cyklus trvá 6-10 mesiacov . Obec je 
účastníkom konania a súhlas sa dáva na tri roky.  Obec sa môže sa vyjadriť. Kompost sa 
dáva na pole, robí sa analýza pola pred a po aplikácii. Po rozsiahlej diskusii dal starosta 
hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi 
Ing. Murinovi podpísať zmluvu s firmou OZO o odbere biologicky rozložiteľného odpadu 
z obce Lisková. 
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Hlasovanie 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
B) Vyhodnocovacie správy za  školský rok 2011/2012 za ZŠ Lisková a  MŠ Lisková 

Starosta uviedol, že k týmto správam sa už vyjadril pedagogický zbor,  schválila ho rada 

školy.  Správy berie OZ na vedomie . Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie Vyhodnocovacie správy za  školský rok 

2011/2012 za ZŠ Lisková a  MŠ Lisková. 

Hlasovanie 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
C) Zmluva o prenájme  DKD 
Starosta vysvetlil, že tento bod sa podrobne prejednával na minulom zasadnutí, ale 
uznesenie sa neschvaľovalo. Preto dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Dodatok č. 1 k zmluve č. C1 - 0427 – BB 
o nájme kultúrneho domu v Liskovej uzatvorenou  medzi firmou Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8,  821 08 Bratislava a prenajímateľom Poľnohospodárskym družstvom Lisková – 
Sliače. V zmluve sa text v časti prenajímateľ  mení na: Obec Lisková, Ulica pod Chočom 
113,  034 81  Lisková. 
Hlasovanie 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
D) Odmeny 

Starosta informoval, že vždy na konci decembra sa schvaľuje odmena administrátorovi 
www.lisková. Navrhol odmenu vo výške  550,-€. 
Teraz už prebieha reorganizácia stránky obce a od budúceho roka bude v prevádzke nová 
stránky. Túto stránku budú už celú administrovať pracovníci obce a  odborný  garant bude 
Peter Valihora. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
odmenu 550,-€ brutto Ing. Lesákovi za administráciu web stránky Lisková za rok 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : Daňová, Chovan,  Kuboško, Lukačová, Mrva, Štrbina, Šrobár   
Proti: 0               Zdržal sa: Lesák, Ondrejka 
 
Starosta taktiež navrhol odmenu za III. štvrťrok pre hlavného kontrolóra Ing. Piroha, s ktorým 
stále spolupracuje napr. pri riešení problémov v škole, pri príprave osláv obce i OŠK a pod. 
Taktiež významnou mierou pomohol pri tvorbe rozpočtu  na rok 2013. P. Lesák mu navrhol 
odmenu vo výške  30%.  Po diskusii starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné 
zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu vo výške 30% za III. štvrťrok 2012 hlavnému 
kontrolórovi Ing. Pirohovi. 
Hlasovanie 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
E) Prechod cez cirkevnú školu 

Starosta informoval, že v nadväznosti na minulé zasadnutie v súvislosti s prechodom ku 
kostolu zistil, že budova a školský dvor sú  v majetku katolíckej cirkvi,  časť spoločných  
dvorov a záhrada je podľa katastra nehnuteľností vlastníctvom štátu.  Z pozemkovej knihy  
na Katastri nehnuteľností v Ružomberku starosta zistil, že záhrada je v celosti cirkevná. 
Teraz  treba previesť vlastníctvo pozemku na katolícku cirkev, čo by mala riešiť už farská 
rada. Starosta poskytne materiály p. farárovi. 

 

http://www.lisková/


 

 

10 

 

F) Starosta uviedol, že pri rokovaní na plynárňach vybavil úľavu na plyne vo výške 10% na 
dva roky.  Teraz je možné urobiť dodatok na jeden alebo dva roky. Na dva roky je zľava 
vo výške 10%, na jeden rok je to 9% bez rozmedzia, je určená  len spodná hranica. Pri 
obmedzenej dodávke  je zľava 15 % pri hranici tolerancie +-3%, takáto dodávka je však 
riskantná. Škola taktiež podpíše dodatok o úľave na dobu dvoch rokov. 

Pán Šrobár navrhol, aby sa obec informovala i u ďalších dodávateľov  plynu, napr. on berie 
plyn od RV, ktorý je lacnejší. 
Starosta uviedol, že zmena je nie možná, pretože sme z Ekofondu dostali príspevok na 
zateplenie  materskej školy. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje 

starostovi Ing. Murinovi podpísať dodatok č. 2 ku zmluve s SPP zo dňa 19.8.2005. 

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
G) Odpredaj pozemku pre firmu Safirs 

P. Tomková uviedla, že na minulom zasadnutí sa schválil zámer odpredať pozemok pre 
firmu Safirs. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli i na webovej stránke . Nijaké 
pripomienky neprišli. Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
1)  schvaľuje  pre firmu Safirs, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2067/12, okres Ružomberok 
zastúpenú PhDr. Ladislavom Pethő, na základe  žiadosti č. 92/2012-stav. zo dňa 1.10. 2012  
odpredaj    pozemku s par. č. 2466/22 druh pozemku – trvalé trávne porasty, s výmerou 
5036 m2, parcela registra „C“ do vlastníctva firmy Safirs s.r.o. IČO:36423874 v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 3384, ktorý je vedený Správou katastra 
Ružomberok, okres: Ružomberok , obec Lisková, katastrálne územie: Lisková a to časť „A – 
majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 12,00 €  (slovom dvanásť eur). 
Celková kúpna cena je vo výške 60432,-eur  (slovom: Šesťdesiattisícštyristotridsaťdva eur).     
(5036 m2  x 12,- € = 60 432,-€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedeného pozemku  bude  znášať kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková  § 28 A ako v prípade 
osobitného zreteľa, nakoľko tento pozemok  obec  pre plnenie obecných povinností 
nevyužíva.   Pozemok bude využitý na vybudovanie celoslovenského výcvikového strediska 
pre dobrovoľných hasičov. Spoločnosť Safirs sa po dohode s obecným zastupiteľstvom 
zaväzuje:  

- bezplatne sprístupniť členom OHZ cvičište v areáli na základnú a odbornú prípravu 
- bezplatne vykonať základnú odbornú prípravu – základný kurz členom OHZ 
- vybaviť zásahové družstvo 1+ 6 osôb ochrannými pracovnými pomôckami – 

zásahový oblek a prilba 
- bezplatne sprístupniť aj výcvik na novej požiarnej technike 

            Spoločnosť a obec si stanovia pravidlá (termín výcviku, termín dodania OOPP). 

- zveľadí sa okolie areálu 
Nadobúdateľ pozemku nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného zákona.  
Zámer  previesť majetok týmto spôsobom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 
5. novembra 2012 uznesením  č. 253 a bol zverejnený od 12.11.2012 do 10.12.2012 na 
úradnej tabuli a na webovej stránke   obce. 
2.)  Doporučuje starostovi obce podpísať  s firmou Safirs kúpnopredajnú zmluvu. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
H) P.Šrobár oznámil, že predal pozemok za Váhom a formou darovacej zmluvy chce 

prerozdeliť určitú čiastku z predaja. Spôsob prerozdelenia, výšku a adresátov predrokuje so 

starostom a kontrolórom obce 
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 Ch) Starosta uviedol, že obec má bežné účty v Prima Banke a v Slovenskej sporiteľni, na 

ktorých  máme  dokopy asi 800 tis. € . Bolo by dobré dať časť sumy na termínované vklady, 

kde je úrok 1%. Navrhol, aby sa po 100 tis. € dalo na termínovaný účet v Prima Banke aj v 

Slovenskej sporiteľni na obdobie pol roka. 

Hlavný kontrolór uviedol, že aby sa tento vklad mohol uskutočniť musí byť súhlas OZ 
a zmluva musí byť zverejnená. Podrobne vysvetlil možnosť čerpania rezervného fondu 
a možnosť zvýšenia terminovaných vkladov. Od budúceho roku je možné, že obec prejde 
pod štátnu pokladňu.  
Poslanci diskutovali o výške vkladu, o možnosti dať vklad i do iných bánk, nakoniec starosta 
dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje starostu obce: 

1) vytvoriť termínovaný účet v Slovenskej sporiteľni v hodnote 200 000,-€ a v Prima Banke 

v hodnote 100 000,-€ 

2) podpísať zmluvy o založení účtov 

Hlasovanie 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
I) Peter Chovan predložil  žiadosť p. Zigu o prenájom kultúrneho domu na uskutočnenie 

zábavy dňa 26.12.2012. Mladí majú záujem o zábavu. 

Starosta  uviedol, že p. Zigo oslovil aj jeho. Boli pozrieť priamo v Kultúrnom dome, ktorý je v 
zlom stave. V žiadnom prípade nie je možné, aby tam bola zábava celú noc, bolo by to 
vzhľadom na jej stav nebezpečné. Je problém uskutočniť akciu na dve hodiny.  PD Lisková-
Sliače  mali povolenú prevádzku len do 30.11.2011.  Je zima, v KD sa len temperuje 
a náklady na vykúrenie by nijaký nájomca nedokázal finančne uhradiť. Obec Lisková nemá 
prijaté  žiadne VZN o úhradách. 
 
J) Peter Chovan – prečítal žiadosť p. Malej, ktorá žiadala riešiť oplotenie p. Mrvu. Poslanci 

diskutovali o tomto niekoľkoročnom probléme. Starosta uviedol, že túto záležitosť riešil 

Stavebný úrad v Likavke, ktorý doporučil, aby sa p. Malá obrátila na súd. 

K) P. Mrva uviedol, že umelý trávnik je  zničený, sú potrhané siete na bránkach, ihrisko 

treba zatvoriť,  dať do normálneho stavu,  poopravovať, dať siete na bránky  . Deti  

naschvál ničia ihrisko. Videl video, ako sa chlapci rozbehli na bicykli do polovičky ihriska  

a pustili následne bicykel  samý do mantinelov. Starosta požiadal p. Mrvu, aby mu video 

zaslal, aby  mohol urobiť potrebné kroky.  Okolo ihriska pracovníci obce už osadili rúry, 

urobila sa dlažba, sú zakúpené bráničky a oplotenie. Oslovil futbalistov, aby pomohli pri 

osadení oplotenia viacúčelového ihriska. 

L) P. Lukačová – predseda kultúrnej komisie  pozvala prítomných dňa  19 12. 2012 

 na adventný večer do kultúrneho domu. Bude vianočná besiedka detí z MŠ a ZŠ, budú 

sa dať zakúpiť rozličné ozdoby a bude pripravené aj  občerstvenie.  

Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
 

Bod č. 17 -  Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

V Liskovej,  10. decembra  2012 
Zapisovateľka :  Jana Tomková               ................................ 

                          Jarmila Barteková          ................................    

Overovatelia:  

       Peter Štrbina             ................................ 

       Miroslav Ondrejka     ................................ 

 
                                                                                                          Ing. Jozef Murina 
                                                                                                             starosta obce  
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