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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa  15.  apríla  2013  o 16.30 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, Ing. Jozef Mrva, Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina,  Peter Šrobár  
 
Neprítomný: Elena Lukačová  
Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
Pozvaní: Ing. Galanová,  VDP Mgr. Hunčaga, JUDr. Kantíková 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal prítomných, skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné  
a oboznámil prítomných o plánovanom programe: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Oblasť školstva 
6. Financovanie záujmových aktivít detí a mládeže v obci Lisková 
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1 /2013 o určení výšky dotácie na     
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach 
8. Územný plán obce Lisková - zmeny a doplnky č. 2 
9. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lisková – dodatok č. 1  
10. Verejné obstarávanie na vypracovanie projektu rekonštrukcie kultúrneho domu 
11. Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2012 
12. Požiarna ochrana v obci Lisková 
13. Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
14. Rôzne, diskusia  
15. Ukončenie 
 
Starosta informoval, že ohľadom bodu  8. pozval Judr. Kantíkovú. 
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, za overovateľov zápisnice p. Štrbinu a 
p. Ondrejku. 
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Chovana a dal 
o svojom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 4 - Kontrola uznesení 

Hlavný kontrolór previedol kontrolu uznesenia zo dňa 11.2.2013. Podrobnejšie hovoril 
o plnení uznesení a skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. K uzneseniu č. 265 
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uviedol, že Komunálna poisťovňa nám za strechu na Športklube, ktorú zničila víchrica  
doplatila 11 072,-€, teda spolu je to 21 072,- . P. Lesák sa informoval, či starosta oslovil 
právnika, ohľadom 100% náhrady za škodu. Starosta odpovedal, že čakal na reakciu 
poisťovne a až teraz môže konať ďalej. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 11.2.2013, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  
Ferdinand Piroh. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 5  -  Oblasť školstva 
P. starosta pozval p. riaditeľku ZŠ s MŠ Lisková Ing. Galanovú. Uviedol, že vo funkcii 
riaditeľky školy je na zastupiteľstve prvýkrát. Požiadal ju, aby informovala o činnosti 
v školstve. 

P. Galanová uviedla, že bude informovať o činnosti v ZŠ a MŠ za obdobie: 1.9.2012 -

19.3.2013. Počet žiakov v ZŠ : 159+2 v zahraničí, v ŠKD : 29, v MŠ : 73. 
1.Personálne zmeny  ZŠ - 1.11. 2013: zmena vedenia školy, učiteľ 1.-4.r. na čiastočný 
úväzok,  1.1.2013: výpoveď – Kulich.  V MŠ – zástup za dlhodobú PN 
2.Štátna školská inšpekcia:  Termín: 21.1. -22.1.2013 
Predmet: Súlad ŠKVP so ŠVP(školský vzdelávací program) v základnej škole, 
environmentálna výchova 
Záver: škvp v súlade so švp, obsahovo výpovedný, ciele reálne. 
3. Materiálno-technické zmeny  
Inventarizácia majetku, prečíslovanie, v súlade so smernicou obce. 
-rekonštrukcia WC dievčatá 
v každej triede  je IKT  a interaktívny projektor, nový nábytok v 2. a 3. r, PC1, zakúpené stoly 
v ŠJ 
4. Projekty a aktivity 
ZŠ: plavecký výcvik 4., 5.r- september 2012, lyžiarský výcvik -Malino Brdo, február 2012 -8., 
7.r /28 žiakov/, exkurzia Viedeň, Bratislava, Ružomberok 
Projektový deň- Deň výživy,  Filipko, Zelená škola, Moja Família, Rozprávkový večer, Úcta 
k starším, Tvorivé dielne, Mikuláš, Liskovský pedál, Domov dôchodcov Nádej, konferencia: 
Radosť môžem prežívať aj bez drogy, Burza informácií,  Vianočná besiedka, karneval 
Beseda- kriminalita, výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Úspechy:  medzinárodné ocenenie Medzigeneračné vzťahy 
                   3. mesto – Netradičné jablko  
                   1. miesto Vianočné koledy 
                   1. miesto- Výtvarná súťaž  
                   2. miesto - GEO  
MŠ: Poznávacia vychádzka na Likavský hrad, Liskovský pedál, jazda na koni,Divadelné 
predstavenie- O Jankovi Polienkovi, Soľ nad zlato, Výstava ovocia a zeleniny, účasť na 
výtvarnej súťaži - Život máš len jeden (organizované CVČ , 1.miesto), Svet budúcnosti, 
medzinárodná súťaž Voda zdroj života, zapojenie sa do projektu Mondi SCP (Ako vzniká 
papier)- 2-dňové školenie, balíčky, stromčeky , tvorivé dielne v MŠ, vianočné tvorivé dielne- 
regionálna výchova,  Mikuláš, Vianočná akadémia Exkurzia do hasičskej zbrojnice, Karneval- 
pochovávanie basy-program učiteliek, akcia so ZŠ - mladý záchranár 
5.   1. polrok 2012/2013 Priemer prospech školy: 1,4, neprospeli: 2, znížená známka zo 
správania: 0.           Veľmi dobre dopadol monitor, kde boli výsledky okolo 80% 
Zápis do základnej školy – je prijatých 22 detí a 7 detí má odklad.   
Zápis do materskej školy – počet žiadostí je 28, ale 9 detí MŠ nemôže prijať. 

 
P riaditeľka pozvala všetkých prítomných na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 2. 
mája 2013. 
Uviedla, že v kotolni sú stále potrebné opravy, taktiež revízny technik doporučil rekonštrukciu 
kotolne. 
P. Štrbina sa spýtal, aké opravy boli robené. Riaditeľka uviedla, že bol opravovaný trojcestný 
ventil, čerpadlá, museli sa čistiť kotle. 



3 

 

P. Ondrejka sa spýtal, či je už ihrisko s umelou trávou plne funkčné, lebo začiatkom mája sa 
uskutoční u nás okresné kolo v malom futbale dievčat. Starosta uviedol, že je potrebné 
odviesť zeminu, na bránky nám darovali siete, robíme prieskum cien ochranných sietí, 
dobrovoľní hasiči prisľúbili pomoc pri ich osadzovaní.  
P. Lesák poďakoval p. riaditeľke za dobre odvedenú prácu, za dobré školské i mimoškolské 
výsledky, dobré výsledky v monitoringu, cenu, ktorou boli ocenení z Bruselu. 
P. Lesák sa  spýtal p. Tomkovej, či sa kotolňa nedá urobiť z nejakých fondov. P. Tomková 
uviedla, že sú možnosti financovania z Environmentálneho fondu, kde sa môže získať 
dotácia až 95 % v prípade, že na ohrev sa využijú aj slnečné kolektory. Oslovili sme Ing. 
Mareka Kubalu,  ktorý bol pozrieť školu a posúdil možnosti. Prisľúbil, že zadarmo spracujeť 
hrubý projekt. Ak budeme súhlasiť,  spracuje celkový projekt rekonštrukcie kotolne s využitím 
slnečných  kolektorov pre stavebné povolenie za rozumnú cenu. Doporučil, aby sa urobila 
korekcia a zateplenie spojovacieho potrubia medzi kotolňou umiestnenou v telocvični 
a školou, kde sú veľké straty. 
Starosta uviedol, že rokoval už i s inými firmami, ale ich finančné nároky boli veľmi vysoké. 
Ak Environmentálny fond zverejní výzvu, pôjdeme priamo na fond s projektom, aby posúdili, 
či obsahuje všetky potrebné náležitosti. 
Chovan uviedol, že kotolňa v MŠ tiež má problémy. Z Ekofondu robíme zateplenie, ale 30%  
bude zaplatených len po roku, keď sa preukáže  úspora. 
Starosta uviedol, že sa urobí regulácia a ide najmä o odstránenie prestupu tepla cez 
obvodové múry a pôjd.  
Viac dotazov nebolo. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie  správu o stave školstva v obci Lisková, ktorú predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ  Ing. 
Renáta Galanová.   
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 -  Financovanie záujmových aktivít detí a mládeže v obci Lisková 
P. riaditeľka uviedla, že záujmová činnosť (krúžky) v našej škole je vedená cez vzdelávacie 
poukazy a cez centrá voľného času. Je to pravidelná aj nepravidelná mimoškolská  činnosť.. 
V ZŠ pracuje 10 krúžkov a v MŠ 2 krúžky.  Ide o 181 detí. Predložila prehľad finančných 
prostriedkov, ktoré boli poskytnuté  v roku 2012, kedy príjem na krúžky bol 20 502, 85€. Tieto 
financie sa využili na nákup pomôcok, kancelárskych potrieb, úpravu priestorov školy 
a odmeny vedúcim krúžkov. Taktiež predložila odhad príjmov a výdavkov na rok 2013, kde 
vyčíslila mzdové náklady, náklady na energie a na tovary a služby. 
 
P. Lesák uviedol, že na FLPK bola táto problematika prediskutovaná.  Pre obec by formou 
dane z príjmu FO malo prísť 12 702,-€, p. riaditeľka žiada 11788,-€ -  55% pôjde na odmeny 
a 45% na režijné náklady.  Uviedol, že predtým centrá dostávali na dieťa 193,- € na každé 
dieťa v každom krúžku. A dieťa mohlo byť vo viacerých krúžkoch.  Teraz obec dostane 62,-€ 
na  každé dieťa a rok vo veku od 5-15 rokov. Komisia doporučila schváliť dotáciu pre ZŠ 
s MŠ vo výške 95% . 
Kontrolór uviedol, že je to nový spôsob – obec dostane tento rok prvý raz  financie na 195  
detí vo veku  5-15  rokov. P. riaditeľka hovorila o financovaní krúžkovej činnosti v našej 
škole.   Ale i 4 centrá voľného času, do ktorých tiež chodia detí z Liskovej, požiadali 
o dotáciu. Ak OZ rozhodne, že sa podporí len krúžková činnosť v škole, doporučil, aby sa 
centrám písomne odpovedalo, že im dotácia nebude poskytnutá. Komisia doporučila schváliť 
na krúžkovú činnosť v našej škole 11 190,-€. Zároveň je potrebné pripraviť pravidlá na 
čerpanie prostriedkov a plán činnosti, ktoré pripraví p. riaditeľka v spolupráci s obecným 
úradom . Ďalej uviedol, že  ministerstvo pripravuje nový spôsob financovania záujmového 
vzdelávania. 
P. Tomková uviedla, že do krúžkov v našej škole môžu chodiť aj detí  z Liskovej, ktoré 
nechodia do našej školy.  Taktiež je možné poskytnúť dotáciu priamo na rôzne  záujmové 
aktivity deti a mládeže, napr. ak by sa vytvoril folklórny súbor, ktorý v našej obci chýba. 
Členmi súboru  by mohli byť aj deti a mládež do 30 rokov. 
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
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A) Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 11 190,-€  pre 
Základnú školu s materskou školou v Liskovej na mimoškolskú záujmovú činnosť 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
B) Obecné zastupiteľstvo v Liskovej odporúča starostovi v spolupráci s p. riaditeľkou ZŠ s 
MŠ  Lisková vypracovať pravidlá na čerpanie prostriedkov a plán mimoškolskej záujmovej 
činnosti 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7. -  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1 /2013 o určení výšky 
dotácie na     prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach 
P. Tomková uviedla, že obec je povinná oznámiť materskej škole  a školským zariadeniam 
v obci, ktoré zriadila v rámci originálnej kompetencie, výšku finančných prostriedkov na 
kalendárny rok. Podľa zákona sa to tento rok musí určiť do 30.4. a ďalšie roky do 31. 1. 
Podrobnosti financovania je obec povinná určiť formou všeobecne záväzného nariadenia. 
Pre jednotlivé zariadenia vláda určila nariadením koeficienty,  na základe ktorých bude 
v príslušnom  kalendárnom roku rozdeľovať financie na mzdy a prevádzku zariadení.  
Tento koeficient sa násobí jednotkovým koeficientom, ktorý vychádza z predpokladanej dane  
z príjmu fyzických osôb.  Prognóza na tento rok je 59,21€.   
V školskom klube bola dotácia vypočítaná zo sumy uvedenej v schválenom rozpočte, kde sú 
započítané i vlastné príjmy (t.j. 3,5 € na žiaka okrem žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi – teraz 
je oslobodený 1 žiak )vydelenej počtom žiakov ( počet žiakov navštevujúcich ŠKD je 29). 
Pre ŠJ a MŠ  sú nie v dotácii započítané vlastné príjmy. V ŠJ  sú tvorené režijnými nákladmi 
za dospelých stravníkov – pracovníci v školstve, obecného úradu a dôchodcovia. Stravný 
lístok pre dospelých stravníkov stojí 2,2€ z toho sú režijné náklady 1,08 € a náklady na 
potraviny sú 1,12€.  Vlastné príjmy v MS sú tvorené príspevkom rodiča na pobyt 7,-€ na 
mesiac a žiaka. Dotácia v zmysle VZN sa poskytne mesačne  do 28 dňa.  VZN  bolo 
zverejnené na úradnej tabuli i na  webovej stránke obce od 20.3.2013. Prišla jedna písomná  
pripomienka od riaditeľky ZŠ s MŠ p. Galanovej, ktorá požiadala  o navýšenie dotácie na 
mzdy a prevádzku na žiaka  v školskom klube o 20,-€ na 460,-€.  V pripomienke vyčíslila 
celkové náklady na prevádzku, ktoré by z danej dotácie nepostačovali. FLPK pripomienku 
prehodnotila a doporučila, aby OZ pripomienke vyhovelo.   Písomný návrh na vyhovenie 
pripomienky i s odôvodnením bol zaslaný každému poslancovi ešte v piatok. 
 
P. Lesák  potvrdil, že FLPK prejednala VZN i pripomienku a doporučila, aby OZ schválilo 
VZN v predloženej podobe so zapracovaním pripomienky. 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2013  o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach podľa 
zverejneného návrhu so zapracovaním pripomienky Ing. Galanovej Renáty -  zvyšuje sa 
dotácia na žiaka v školskom klube detí o 20,-€ na  460,-€ na žiaka a rok.   
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
P. Lesák prečítal žiadosť p. riaditeľky Galanovej, ktorá žiadala, aby sa platil príspevok na 
obed vo výške 1,-€ na 1 žiaka a mesiac. Komisia  doporučila spracovať dodatok VZN, tak 
aby nadobudol s účinnosť od 1.9.2013. 
 
Bod č. 8. Územný plán obce Lisková - zmeny a doplnky č. 2 
Na minulom zasadnutí OZ dňa 11.2.  sa zasadnutia zúčastnil Ing. Fogaš,  obstarávateľka 
ÚPN Ing. Arch. Beata Mikušová a spracovateľka Ing. Arch. Katarína Konfálová. Poslancom 
boli predložené dve zmluvy, ktoré pripomienkovala JUDr. Kantíková aj FLPK.  Na zasadnutí 
bol prítomný aj zástupca letiska p. Jaroslav Kreva. Poslanci zatiaľ zmluvy neschválili, ale 
vyžiadali si ďalšie materiály ohľadom letiska (štatút a prevádzkový poriadok letiska), ktoré 
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 p. Kreva a p. Turan predložili na obecný úrad a zároveň spracovali aj informáciu o frekvencii 
odletov a príletov lietadiel letiska Lisková v roku 2012. Všetky materiály boli e-mailom 
zaslané poslancom a FLPK.  
P. Lesák uviedol, že materiály prejednali na FLPK . Konštatovali, že tam nesmie pristáť 
lietadlo s váhou vyššou ako 3,5 t.  Letisko má 940 m, ale už sa nedá predĺžiť. Na komisii 
požiadali starostu, aby zistil, či by mohli pristávať aj väčšie lietadlá, ak by urobili betónovú 
plochu.  Ing.. Benčo – pracovník stavebného úradu uviedol, že povolenie pre túto stavbu 
vydáva Letiskový úrad a obec sa nevyjadruje k realizácii,  ale len k územnému konaniu.   
Judr.  Kantíková  uviedla, že  v leteckom zákone ani vo vyhláškach k leteckému zákonu táto 
informácia nie je. 
Poslanci nemali pripomienky. Zmluvy boli prejednané už na predchádzajúcom zasadnutí OZ.  
Starosta dal hlasovať o nasledujúcich uzneseniach: 
A) Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje zmluvu o spolupráci s p. Ing. Cyrilom 
Fogašom a doporučuje ju starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi podpísať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje mandátnu  zmluvu č. 1/2013 so spoločnosťou 
ARCH-AT s.r.o. Zvolen a doporučuje ju starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi podpísať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č  9 -  Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lisková – 

dodatok č. 1  
P. Tomková uviedla, že už sú schválené zásady postupu pri vybavovaní sťažností, tie isté 
predpisy platia aj pre vybavovanie petícií. Preto sa nevytvára nový predpis, len v dodatku je 
uvedené, že schválené zásady platia aj pre petície. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom  uznesení:Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  
Dodatok č. 1 k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lisková. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 10  -  Verejné obstarávanie na vypracovanie projektu rekonštrukcie kultúrneho    

domu(ďalej KD) 
P. Šrobár uviedol, že bola spracovaná štúdia pre rekonštrukciu KD. Verejné obstarávanie sa 
uskutočnilo podľa nových pravidiel o verejnom obstarávaní. Výzva bola zverejnená aj vo 
vestníku VO.  Dňa 4.4. boli otvorené obálky so súťažnými podmienkami  - vyhoveli všetky 
ponuky.  8.4. sa otvorili obálky s cenovými ponukami. 11. 4. sa uskutočnila elektronická 
aukcia. 
Zhodnotenie elektronickej aukcie:  „Vypracovanie projektu rekonštrukcie KD v Liskovej pre 
územné konanie a stavebné povolenie“ 
Predpokladaná hodnota zákazky bola 22 tis. € bez DPH, čo je s DPH 26 400,- €. Pri otváraní 
obálok ponúkla najnižšiu cenu firma A projekt – rk, s.r.o Ružomberok  v sume 17 100,-€ 
celkom –  nie je plátcom DPH, čo predstavovalo vstupnú cenu do elektronickej aukcie. . 
Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 11.4.2013. 
Elektronickej aukcie sa zúčastnili 4 súťažiaci. Výsledné poradie bolo nasledovné: 
Názov účastníka aukcie                                                       Konečná cena 
1/  Ateliér Gam s.r.o      Ružomberok                                               13 800,- €  
2/  A projekt s.r.o., Ružomberok                                                       13 900,- € 
3/  Ing. arch. Pavel Ďurica,                                                               14 600,- € 
     Nám. osloboditeľov 32, 031 01  Liptovský Mikuláš 
4/   VPÚ DECO Bratislava, a.s, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava   46 818,-€  
Komisia doporučila OZ, aby  zákazku spracoval Ateliér Gam Ružomberok. 
Komisia doporučila  s víťazom elektronickej aukcie uzatvoriť zmluvu. Je to veľká finančná 
úspora.  
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Starosta uviedol, že súťažné podklady si prevzalo 7 firiem,  ponuky podali 4 firmy. Zmluvu 
môžeme podpísať na 16 deň. Projekt spracujú do 90 dní.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na 
základe verejného obstarávania,  elektronickej aukcie   a  doporučenia Komisie pre verejné 
obstarávanie schvaľuje za dodávateľa  zákazky : „Vypracovanie projektu rekonštrukcie KD 
v Liskovej  pre územné konanie a stavebné povolenie“  Ateliér GAM, s.r.o. Ružomberok  
a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.   Konečná cena celkom  je 13 800,- € .   
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 11. -  Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2012 
Zápis do kroniky bol doručený všetkým poslancom. 
Kontrolór predložil nasledovné pripomienky: str.3 ďalšie náklady na práce na cintoríne 
1678,61€, str.6 riadok 4 preformulovať:Mgr. Stanislav Culka, ktorý bol diecéznym biskupom. 
Mons. ThDr. Štefanom Sečkom PHd. menovaný za dekana Liptovskomikulášskeho dekanátu 
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, str. 6 fin. prostriedky 21960(nie 16110€). 
Miestna organizácia  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov po smrti dlhoročného 
predsedu Jozefa Čapčíka v druhom polroku 2012 ukončila v obci Lisková svoju činnosť. 
Všetky materiály boli odovzdané Okresnej organizácii v Ružomberku. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení.: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
zápis do Kroniky obce Lisková podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 12 - Požiarna ochrana v obci Lisková 
P. starosta uviedol, že ohľadom požiarnej ochrany v obci sme mali uzatvorenú zmluvu s 
 p. Miroslavom Kerdíkom, ktorý už časovo nestíha vykonávať túto prácu. Preto na základe 
vzájomnej dohody ukončíme zmluvu a jeho funkciu prevezme  p. Miroslav Halička. Zmluvná 
suma za práce sa nemení -  je to 100,-€  štvrťročne. 
P. Halička robí túto prácu aj v iných obciach aj v našej základnej škole. 
P. Lesák uviedol, že FLPK prejednala zmluvu a doporučila ju schváliť. 
P. Tomková uviedla, že sa uskutočnia preventívne protipožiarne kontroly v obci Lisková 
u občanov i podnikateľov. Budú ich robiť hliadky zložené  z našich dobrovoľných hasičov. Ak 
zistia nedostatky, spíše sa zápis a urobia následnú kontrolu. Zároveň dajú aj správu 
o prevedení kontroly komína, ktorú si vypíše vlastník nehnuteľnosti, keď si kontrolu komína 
uskutoční. Sú tam uvedené aj termíny, ako často treba komín kontrolovať podľa toho, aké 
médium na vykurovanie využíva.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Lisková v období apríl - jún 2013. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb  č. 999  
s Ing. Miroslavom Haličkom . Predmetom  zmluvy je zabezpečenie činnosti zameranej na 
predchádzanie vzniku požiarov a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
objektoch objednávateľa. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
  
Bod č. 13 -  Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
P. Lesák uviedol, že každý rok je potrebné prerokovať a schváliť  plat starostu. 
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Hlavný kontrolór vysvetlil, ako sa vypočítava plat. Priemerná mzda v národnom hospodárstve 
za rok 2012 (bola 805,-€) x koeficient 1,98  podľa veľkosti obce (do 3000 obyvateľov), čo 
predstavuje zaokrúhlene  sumu 1594,00€.  Môže byť ešte schválená odmena do výšky 70%. 
Poslanci v tajnom hlasovaní  schválili odmenu  15,625 %. 
Zástupca starostu p. Lesák dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo 
v Liskovej    schvaľuje   plat starostu Obce Lisková Ing. Jozefa Murinu s účinnosťou od 
1.6.2013:   
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..   (805,-€x1,98-koeficient)                1 594,00 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o  15,625 %                          250,00  € 
podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. plat spolu                 1 844,00  € 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
  
Bod č. 14 -  Rôzne, diskusia 
A) Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu 
Starosta privítal  VDP Hunčagu a dal mu slovo. P: Hunčaga  uviedol, že v katolíckej škole sú 
umiestnené priestory pre zložky, priestory pre Domku a priestory dielní pre ZŠ ohľadom 
ktorých je platná zmluva o nájme s obcou Lisková. ¼ sa nevyužíva. Zmluva je urobená tak, 
že nezahŕňa ani polovicu spotrebovaných energií.  Požiadal o doplatenie sumy za 
spotrebovanú energiu. Taktiež predložil  návrh dodatku č. 1 k zmluve o nájme. Nájomné by 
bolo 1000,-€ a zálohu na energie s tým, že  pri vyúčtovaní by sa vyrovnali preplatky. 
P. Ondrejka sa informoval, či cirkev umožní  prechod veriacich do kostola cez priestory 
cirkevnej školy a záhrady. Navrhol  dodatok schváliť na 2 roky. P. farár odpovedal, že 
záhrada a spoločné dvory nie sú majetkoprávne vysporiadané, preto nemôže prechod 
povoliť. Vysporiadanie sa už musí uskutočniť súdnou cestou. 
 
P. Lesák uviedol, že cirkevnú školu stavali farníci z Liskovej. Je  dobre, že obec tam má 
priestory a pomáha financovať, lebo budova by inak schátrala. Komisia FLP doporučuje 
schváliť nedoplatky aj dodatok k zmluve o nájme. P. farár bude dohliadať, aby sa energie 
využívali hospodárne. Na komisii p. Tomková navrhla, aby sa zložky presťahovali po 
uvoľnení priestorov v drobných prevádzkach do tejto budovy, ktorá patrí obci. Sú tam 
vymenené okná a nižšie stropy, takže by boli menšie náklady na teplo. P. Lesák doporučil, 
aby zložky ostali v cirkevnej škole, kde sa môžu vymeniť okná, aby bol menší únik tepla.   
Priestory v bývalých drobných prevádzkach sa môžu po uvoľnení firmou CIPI prenajať iným 
organizáciám.  
Starosta doporučil, aby sa schválil  nedoplatok energií  aj dodatok k zmluve. Taktiež je 
ochotný zo strany obce poskytnúť dopravu a ľudí na určité práce pri  opravách školy. 
P. farár uviedol, že obec ako nájomca by mala mať kľúče a tieto poskytovať zložkám. 
Uviedol, že by bol potrebný správca, ktorý by reguloval kúrenie  v jednotlivých miestnostiach. 
P. Šrobár doporučil, aby sa dalo nejaké inteligentné zariadenie, ktoré by zaplo vtedy, keď je 
potrebné kúriť.  
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  na základe žiadosti Rímsko-katolíckeho 
farského úradu v Liskovej  uhradenie nedoplatku na energiách v budove katolíckej školy  vo 
výške  2753,75€. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 4. 3. 2013 podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
P. farár poďakoval za porozumenie a zo zasadnutia odišiel. 
 
B) Ukončenie nájomnej zmluvy firme Orange, ktorá má na kultúrnom dome vykrývač 
signálu. Starosta s p. Kantíkovou prejednali možnosť ukončenia nájomnej zmluvy. Zmluvu je 
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možné ukončiť k 9 výročiu zmluvy tak, že sa 6 mesiacov predtým oznámi úmysel, inakšie 
bude zmluva pokračovať ďalej 5 rokov.Teda výzva musí ísť do 29. 4. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi v lehote do 
20. apríla 2013 oznámiť spoločnosti Orange ukončenie nájomnej zmluvy ku dátumu 29. 10. 
2013 a zároveň vyzvať vlastníka zariadenia k jeho odstráneniu v zmysle zmluvy. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
C) P. Tomková informovala poslancov, že v zmysle zásad boli spracované dodatky 
k nájomným zmluvám na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Nájomné bolo zvýšené o 3,6% 
t.j. miera inflácie za rok 2012.   
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na 
vedomie informáciu o  inflácii v roku 2012 (3,6%) a následné podpísanie dodatkov k 
nájomným zmluvám.  
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
D) Protipovodňové opatrenia 
Na základe žiadosti obce,  Povodie Váhu spracovalo prehľad prác, ktoré treba urobiť na 
ochranu pred povodňami. Na základe tohto prehľadu sme požiadali Úrad práce 
o pracovníkov. V tomto roku nám dali  3 pracovníkov  na 3 mesiace, 5 % zo mzdy platí obec 
a 95 % úrad práce. 
 
E) Materská škola - zateplenie 
Starosta uviedol, že minulý mesiac bola podpísaná zmluva s dodávateľom, 10.  apríla bolo 
odovzdané stavenisko. 
Súčasťou výberového konania bolo oteplenie fasády a stropu, výmena okien a  
2 vchodových dverí, vyregulovanie  systému vykurovania, osadenie nového bleskozvodu,  
výmena plechov na schodišti a na krákorci, ale neuvažovalo sa s výmenou zvodov a žľabov. 
Keď však  začalo robiť, zistili sme, že sú žľaby i rúry veľmi prehrdzavené, je potrebné ich 
vymeniť. Práce na výmene zvodov sú  v projekte započítané, ale materiál a  práca na 
výmene žľabov  nie. Rozpočet na tieto práce  a materiál  by vyšiel do 3 tis. €. Taktiež  nie je 
naplánovaná výmena  sklobetónu na schodišti MŠ, cez ktorý je veľký únik tepla. Bolo by 
dobré aj tam dať riadne okno. Starosta uviedol, že najlepšie by bolo, keby to urobila firma, 
ktorá robí aj zatepľovanie a  kým je postavené lešenie.  
Po diskusii dal starosta hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
doporučuje  starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi podpísať dodatok ku Zmluve o dielo č. 
1/1/2013 s firmou GEVOS  s.r.o. Galovany na klampiarske výrobky a montáž v celkovej 
hodnote do 3000,-€ a výmenu okna na schodišti na budove materskej školy.  
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
F)  Chodník 
Starosta informoval, že už je vyvesené Oznámenie o začatí územného konania na stavbu 
chodník. Konanie má na starosti stavebnú úrad na Lúčkach. 
 
G) Starosta predložil návrh na schválenie odmeny za I. štvrťrok 2013  kontrolórovi za aktívnu 
spoluúčasť pri inventarizácii v škole a v školských zariadenia z dôvodu výmeny riaditeľa ZŠ 
s MŠ, následne i celoobecná inventarizácia, aktívny prístup pri vykonávaní finančných 
kontrol, spoluúčasť pri riešení legislatívno-právnych záležitostí – ozrejmenie pre FLPK aj na 
iných komisiách. 
P. Lesák potvrdil, že súhlasí s odmenou, navrhol výšku 30 % .  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   kontrolórovi obce Ing. Pirohovi odmenu za I.štvrťrok 2013 vo výške 30% 
základného platu. 
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Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
H) P Lesák sa spýtal,  kedy sa začne pokladať guma na detské ihrisko. 
Starosta odpovedal, že v mesiaci máj by to malo byť ukončené. 
 
Viac bodov v rôznom nebolo. 
 

Bod č. 15 – Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

V Liskovej,  15.4.2013   
 
 
    
Zapisovateľka :  Jana Tomková                   ............................... 

Overovatelia:     Peter Štrbina                      ............................... 

                          Mgr. Miroslav Ondrejka       ............................... 

                                                                                               

 

                                                                                                         Ing. Jozef Murina 

                                                                                                            starosta obce 

 


