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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa  9. decembra  2013  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 

 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  -  Ing. Jozef Murina 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 

Prítomní:  Veronika Daňová, Peter  Chovan, Peter Štrbina  , Elena Lukačová,  Mgr. Miroslav 
Ondrejka, Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu,  

Neprítomní: Peter Kuboško, Ing. Jozef Mrva, Peter Šrobár ,     

Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta prečítal program. Hlavný kontrolór navrhol aby bod č. 9 bol prejednaný ako 11., bod 

č. 10  ako bod č. 9 a bod č. 11 ako bod 10. Iné pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu s navrhovanou úpravou : 

Program: 

1) Otvorenie 
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3) Voľba návrhovej komisie 
4) Kontrola uznesení  
5) 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 – dodatok č. 1 

6) VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková – 
dodatok č. 1 

7) Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2013 rozpočtovým opatrení  č. 3 
8) Rozpočet Obce Lisková 
          A/  Programový rozpočet na rok 2014  
          B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2015-2016 
          C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 
9) Schválenie projektov podaných v rámci PPODM na rok 2014 
10) Schválenie dotácií pre organizácie v obci na rok 2014 
11) Plán kontrolnej  činnosti  na I. polrok 2014 
12) Verejné obstarávanie:   schválenie dodávateľa   9   školských tabúľ pre základnú 

školu  
13) Informácia o plánovanej investičnej výstavbe 
14) Rôzne, diskusia 
15) Ukončenie 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák, 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice  p. Ondrejku a  

p. Daňovú. 

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka       a za člena p.    Štrbinu        

a dal o svojom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prítomní : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák   

Za :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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Bod č. 4 - Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór previedol  podrobnú kontrolu uznesenia zo dňa 28.10.2013. Skonštatoval, 

že všetky uznesenia boli splnené.   

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 

vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 28.10.2013, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  

Ferdinand Piroh. 

Hlasovanie: 

Prítomní : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák   

Za :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5   -  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 – dodatok č. 1 
P. Tomková uviedla, že nové VZN spracovala z dôvodu, že vo VZN, ktoré je platné, je nižšia 

frekvencia vývozov, ako môže byť zo zákona.  V novom VZN je frekvencia každých 14 dní 

a sú tam zapracované úľavy pre občanov až do 80 %, podľa počtu obyvateľov v domácnosti. 

Taktiež sú vo VZN zapracované rôzne úľavy pre občanov, napr. ktorí sa dlhodobo 

vycestovaní  za prácou alebo študujú mimo obce a pod.  VZN bolo zverejnené na úradných 

tabuliach i webovej stránke, žiadne pripomienky neprišli. 

P. Lesák uviedol, že  Finančná a legislatívno právna  komisia odporúča VZN schváliť, on sa 

pri hlasovaní  zdržal. Systém vývozu je zabehnutý. Doporučil, aby ostalo platné pôvodné 

VZN do doby, keď bude schválený nový zákon o odpadoch,  pretože starý nie je dobrý. 

Potom zmeniť  aj naše VZN . 

Diskutovali všetci poslanci, starosta i kontrolór.  

P. Tomková znova pripomenula, že platné VZN nie je v súlade so zákonom. Potrebné je 

zapracovať aspoň úľavy najmä pre občanov, ktorí sú dlhodobo odcestovaní.  

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   
schvaľuje  Dodatok č. 1 k  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. 
Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za :   0 

Proti:   Chovan,   Lukačová   

Zdržal sa: Daňová, Štrbina,   Ondrejka, Lesák 

Všeobecne záväzné nariadenie nebolo schválené. 

 

Bod č.  6   -  VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci 
v obci Lisková – dodatok č. 1 
P. Tomková uviedla, že spracovala dodatok, ktorý  bol doplnený v časti o príspevku pri 

narodení dieťaťa, tak, aby  mohol  byť príspevok vyplatený i osamelému rodičovi a rodičom, 

ktorí nemali trvalý pobyt v obci Lisková, ale do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa si trvalý 

pobyt v obci Lisková  nahlásia. Tí rodičia, ktorý sa na trvalý pobyt neprihlásia v stanovenom 

termíne, príspevok vyplatený nebude.  Návrh VZN bol zverejnený, žiadne pripomienky 

neprišli. 

Poslanci nemali otázky ani pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  Dodatok č. 

1 VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Prítomní : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák   

Za :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

VZN bolo schválené. 
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Bod č. 7 - Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2013 rozpočtovým opatrení  č. 3 
 

1.     
zvýšenie   

príjmov na podpoložke bežného 
rozpočtu     

 Bežné príjmy     EUR 

  Dotácia na Voľby do VÚC    1 246 

  Dotácia na PK ZŚ     1 498 

  Dotácia na  predškolskú výchovu MŠ   515 

  Dotácia na VP   545 

  Dotácia na sociálne znevýhod. deti   33 

  Spolu:   3 837 

        

  Celkové zvýšenie   príjmov:   3 837 

     

2. Zvýšenie a zníženie  výdavkov  na  podpoložke  bežného rozpočtu a 
kapitálového rozpočtu: 

Program Bežné výdavky     

    Položka  EUR 

 3.5 Voľby do VÚC 630 -1 254 

 4.3 Stavebný úrad  630 -500 

 4.3 Stavebný úrad  620 500 

 4.5 Cint.služby, dom smútku, sakrálne stavby 620 500 

 4.5 Cint.služby, dom smútku, sakrálne stavby 630 1 000 

  5.1 Civilná ochrana  630 -20 

  5.1 Civilná ochrana  620 20 

 5.3 Verejné osvetlenie 630 1 000 

 8.1.1 Dotácia na PK ZŚ   630 848 

 8.1.1 Dotácia na PK ZŚ   640 650 

 8.3.1 Dotácia na VP 630 545 

 8.4.  Dotácia na  predškolskú výchovu MŠ 630 515 

 8.4 Dotácia na sociálne znevýhod. deti 630 33 

 9.1  Podpora kult. podujatí 630 -131 

 9.1.  Podpora kult. podujatí 620 131 

 9.4.4 Kultúrny dom      630 -500 

 9.4.4 Kultúrny dom   620 500 

 10.1 Verejná zeleň 630 -500 

 10.1 Verená zeleň 620 500 

 10.2 Pieskoviská, ihriská 630 -500 

 10.2 Pieskoviská, ihriská 620 500 

11.3. Jednorázová soc. výpomoc 640 -1000 

12.1. Administratíva - dopravné 630 1000 

  Spolu:   3 837 

  Kapitálové výdavky     

 8.5.3 Rekonštrukcia kotolne ZŚ - projekty 716 1 680 

 9.4.4 Kultúrny dom       716 -1 680 

  Spolu:   0 

  Celkové zvýšenie  výdavkov:    3 837 
 

P. Barteková podrobne rozviedla , ktoré položky a prečo sa upravujú . 

Lesák uviedol, že komisia do detailov prebrala rozpočtové opatrenie č. 3  a doporučila 

rozpočtové opatrenie schváliť. 

Po diskusii dal starosta hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2013 tretím rozpočtovým opatrením. 

 Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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Bod č. 8 – Rozpočet Obce Lisková 
          A/  Programový rozpočet na rok 2014  
          B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2015-2016 
          C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 
P. Barteková uviedla, že rozpočet na rok 2014 je vyrovnaný a po schválení by bol záväzný. 

Rozpočty na rok 2015 a 2016 sú orientačné. Návrhy boli zverejnené. 

Ministerstvo financií vypracovalo projekt: Rozpočtovo-informačný systém, prostredníctvom 

ktorého je obec povinná zasielať Ministerstvu financií schválený rozpočet a každú úpravu 

rozpočtu a následne aj jeho čerpanie. 

 Lesák : Finančná a legislatívnoprávna komisia (FLPK) prekonzultovala najmä všetky zmeny 

oproti  r. 2013 a doporučuje rozpočet schváliť  podľa predloženého návrhu. 

Hlavný kontrolór –  rozpočet je v súlade s metodickými pokynmi  MF a sú dodržané 

legislatívne normy  a ekonomická klasifikácia.  Pri zostavovaní rozpočtu boli zobraté do 

úvahy všetky pripomienky školy, organizácií aj komisií. Do rozpočtu sa na prenesené 

kompetencie pre ZŠ dali všetky  financie podľa ich návrhu,  ak budú upravované – dajú sa 

im financie, ktoré skutočne dostaneme.  Taktiež na originálne kompetencie pre MŠ, ŠJ a ŠK 

sa dali všetky financie podľa ich návrhu.  Do kapitálových výdavkov sa presunuli financie 

z rezervného fondu, pretože predpokladáme, že sa už začnú stavebné práce na kultúrnom 

dome a chodníku.  

Doporučuje, aby sa rozpočet  schválil podľa predloženého návrhu. 

P. Lukačová sa informovala, z čoho sa skladajú výdavky na kultúrny dom. Hlavný kontrolór 

uviedol, že okrem bežných výdavkov na kúrenie, vodu, údržbu, sú tam zapracované aj 

financie na rekonštrukciu budovy. 

P. Ondrejka  sa informoval,  či prostriedky, ktoré sú plánované na tvorbu webovej stránky sú 

dostatočné, pretože sa budú schvaľovať odmeny za administráciu p. Lesákovi  a tvorbu 

novej webovej stránky p. Valihorovi. Starosta uviedol, že komisia musí spracovať návrh na 

odmeny a potom sa  časť financií za práce vyplatí tento rok a doplatia sa v roku 2014 po 

úplnom dopracovaní novej stránky. 

P.  Chovan – za aké obdobie  je platba od firmy Orange, za umiestnenie vysielača na 

kultúrnom dome. 

Starosta uviedol, že  je to doplatok za minulý rok a platba za tento rok do októbra.  Písomne 

sme dali výpoveď, vo februári  2014 by  mali  vysielač na kultúrnom dome zdemontovať. 

Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
 

-  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet Obce Lisková na rok 2014 
podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

- Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Viacročný programový rozpočet Obce 
Lisková na roky 2015 – 2016 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
         - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Stanovisko hlavného  kontrolóra k bodu A/2  

a k bodu B/1 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 



5 

 

 

Bod č. 9 Schválenie projektov podaných v rámci PPODM na rok 2014 
 

P. Ondrejka informoval, že prišlo menej žiadostí o príspevok z PPDM ako v tomto roku. 

V rozpočte je schválených viac finančných prostriedkov, ktoré sa môžu využiť na krátkodobé 

projekty. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

schvaľuje   projekty  podané v rámci  PPODM na rok 2014 podľa predloženého návrhu 

nasledovne: 

číslo názov projektu podávateľ termín  

celkový 

počet 

účastník

ov 

počet  

účastníko

v do 30 

rokov 

plánované 

náklady € 

1. Športové hry dôchodcov a 

detí 
ZO JDS prie-bežne 80 50 150 € 

2. Výstup na Choč obec august 300 100  600 € 

3. Stolnotenisový turnaj Stolnoten. 

oddiel 
marec 30 26 68 € 

4. Stolnotenisový turnaj Stolnoten. oddiel októ-ber 30 26 68 € 

5. 
Netradičné preteky  autami 

na diaľkové ovládanie 
DHZ jún 100 100 300 € 

6. Liskovský pedál Školská komisia sep-tember 200 100 300 € 

7. Pridedinský tábor Domka február  

marec 
4x40 4x40 480 € 

8. Bodka za prázdninami Domka júl/august 40 40 120 € 

9. Poznávací výlet Domka september 45 45 135 € 

10.  Dobrodružná výprava Domka apríl/máj 30 30 90 € 

11. Športový deň Domka 
apríl/    ok-

tóber 
42 40 120 € 

12. Tvorivé dielne Domka november 30 30 90 € 

13. Tvorivé dielne Domka február 30 30 90 € 

14. Zimná olympiáda Domka január 45 40 120 € 

Predpokladaný počet účastníkov do 30 rokov na akciách : 787 2 731 € 
 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 10 – Schválenie dotácií pre organizácie v obci na rok 2014 
Hlavný kontrolór uviedol, že na základe žiadostí boli doporučené výšky dotácie podľa 

požiadaviek . Krátené boli len dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor o 1000,-€. Požadovali 

navýšenie oproti minulému roku o 2000,- € na oslavy 90. výročia založenie Hasičského 

zboru v Liskovej. Dotácia bola navýšená o 1000,-€. Porovnávali sa sumy, keď bolo výročie 

obce a OŠK . 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

schvaľuje  dotácie  pre organizácii v obci nasledovne: 

 



6 

 

Organizácia   Dotácia v € 

 OŠK                                                             17 000,00 

 Domka                                                             2 158,00 

 SZZ                                                                        332,00 

JDS                                                                        600,00 

Zväz PCCH                                                             250,00 

0S ČK                                                                     332,00 

Dobrovoľný požiarny zbor                                    1 500,00 

OF ROAD MOTO KLUB CHOĆ           332,00 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 11 - Plán kontrolnej  činnosti  na I. polrok 2014 
Hlavný kontrolór uviedol, že plán bol zverejnený na úradnej tabuli i webovej stránke . Bol 

zaslaný každému poslancovi. Pracovníci ministerstva nás už 3 krát  kontrolovali v tomto roku 

vzhľadom na podpísané memorandum. Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
I. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Lisková na obdobie  
I. polrok 2014 podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: 

                  Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

II. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 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 :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 12 - Verejné obstarávanie:   schválenie dodávateľa   9   školských tabúľ pre 
základnú školu  
Starosta vyzval p. Chovana – člena komisie pre verejné obstarávanie, aby informoval 

poslancov o tomto výberovom konaní. 

Peter  Chovan uviedol, že p. riaditeľka dala žiadosť na zakúpenie 9 tabúľ.  Tabule majú byť 

zelené,  ale aj s bielou plochou, aby sa mohli využiť pre premietanie dataprojektorom. 

V novej časti sú už všade takéto tabule a do ostatných tried sa zakúpia teraz.  Bola 

spracovaná výzva, prišli tri ponuky, najlepšia ponuka prišla od firmy ŠKOLEX  Bratislava 

v celkovej hodnote 5003,77€. Komisia ju doporučila schváliť za dodávateľa tovaru. Náklady 

na tabule bude hradiť základná škola.  

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

schvaľuje   na základe verejného obstarávania a  doporučenia  Komisie pre verejné   

obstarávanie     za dodávateľa 9 ks školských tabúľ pre Základnú školu v Liskovej  firmu 

ŠKOLEX, spol. s  r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava. Hodnota  tabúľ       s DPH  je 

5003,77€  (4169,81€ +20% DPH 833,96 €). 

 Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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Bod č. 13 – Informácia o plánovanej investičnej výstavbe. 

A) Starosta najskôr informoval o zrealizovaných akciách. Natrela sa strecha a opravil 

komín na budove knižnice. Taktiež sa tam vymenili okná a žalúzie. Urobil sa náučný chodník 

a zabudovali  informačné tabule pri náučnom chodníku. 

Mostík – stavebné povolenie je právoplatné, uskutočnilo sa výberové konanie, ktoré bolo 

zrušené – neprihlásili sa dodávatelia,  začiatkom nového roka bude vyhlásené nové 

výberové konanie. 

Chodník pri hlavnej ceste – vlastnícke vzťahy sú vysporiadané, začalo sa stavebné konanie. 

V roku 2015 sa má začať výmena plynového potrubia v našej obci. Uskutočnilo sa  spoločné 

stretnutie s pracovníkmi SPP,  z ktorého sa urobil zápis. Individuálne sme posudzovali 

spôsob vedenia potrubia na jednotlivých komunikáciách. Na ceste III. triedy pôjde 

v pôvodnom koridore (v ceste). Popri miestnych komunikáciách pôjde potrubie väčšinou  

v trávnatej časti. Na Ulici  za majerom – až k družstevným bytovkám - bude plynové potrubie 

vedené v telese asfaltového chodníka. Veľká časť výmeny prípojok sa bude robiť pretlakom, 

alebo bude realizovaná v jestvujúcich chráničkách. 

 

       B) Starosta prečítal žiadosť p. Stanislava Demku s manželkou Michaelou o výnimku  

z urbanistickej štúdie na novej ulici. Uviedol, že už v minulosti sa výnimky  stavebníkom 

schválili, pretože sú problémy s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom. 

P. Chovan potvrdil, že Stavebná komisia prijala uznesenie, v ktorom doporučila obecnému 

zastupiteľstvu  tieto výnimky  schvaľovať,  aby sa na novej ulici vôbec  mohlo stavať. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  

výnimku pre p. Stanislava Demku s manželkou Michaelou, bytom  Lisková 326 

z Urbanistickej  štúdie pre Vyšné Záhumnie Lisková vypracovanú autorizovaným 

architektom Ing. Mariánom Gočom, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom  

v Liskovej. Výnimka sa schvaľuje z dôvodu, aby sa umožnila výstavba rodinného domu na 

pozemku CKN  č.2048/3,2048/6 a 2049/3, ktorého sú p. Stanislav Demko   s manželkou 

Michaelou 100% vlastníkmi. Pozemky boli zamerané geometrickým plánom č. 43010296-

024/2013.  Vzdialenosti od susedných pozemkov je nutné  zachovať podľa platného 

stavebného zákona a dodržať stavebnú čiaru podľa horeuvedenej urbanistickej štúdie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

C) Kultúrny dom 

Starosta informoval, že minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie zástupcov obce s firmou 

GAM a s jednotlivými profesistami.  Komisia pre kultúrny dom navrhla rôzne úpravy. 

S architektmi sa podrobne  prejednávali  jednotlivé návrhy a robili sa úpravy podľa 

pripomienok požiarneho technika a statika . 

 

        D) Od štátu sme dostali  dotácie na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Robili 

sa opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, ktoré spravuje obec, nie cesty III. triedy, 

ktoré spravuje Žiliánský samosprávny kraj.  Následne sa urobili i nástreky pneumotryskom. 

Komisia pre verejné obstarávanie doporučila, aby sa aj  nástreky urobili už tento rok, aby sa 

predišlo väčšiemu poškodeniu ciest cez zimné obdobie. Starosta obvolal všetkých 

poslancov, ktorí všetci súhlasili. Práce robili Technické služby Ružomberok. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

schvaľuje   na základe  doporučenia  Komisie pre verejné   obstarávanie     preplatenie  
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faktúry vo výške 1700,72€ s DPH(1417,27€ +20% DPH 283,45 €)  Technickým službám 

Ružomberok a.s., Pivovarská 9, Ružomberok za úpravu ciest pneumostryskom.   

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 14 - Rôzne, diskusia 
Starosta prečítal žiadosti na príspevky na mimoškolskú činnosť, ktoré prichádzajú z iných 

škôl z Ružomberka. Poslanci schválili financie na mimoškolskú činnosť  pre ZŠ v Liskovej.  

Ak by sa pýtali rodičia, treba ich informovať, že všetky deti z Liskovej môžu využívať krúžky 

v Základnej škole v Liskovej.  

Starosta navrhol odmenu pre p. Lesáka – administrátora webovej stránky tak ako za minulý 

rok vo výške 550,-€,  

P. Lesák - Doména je vo vlastníctve obce. Menil sa i provajder. Nová stránka už funguje, ale 

je potrebné ju doladiť. Je na nej  odklik na pôvodnú stránku. Prácu, ktorú na stránke 

vykonáva robí vlastne sponzorsky pre obec, pretože takáto práca je o omnoho vyšších 

peniazoch. 

Starosta vyzval členov mediálnej komisie, aby stránku urobili tak, aby spĺňala všetky 

zákonné náležitosti, ktoré obecná stránka musí mať. Zároveň sa dohodli, že komisia 

vypracuje návrh na odmenu pre členov komisie, ktorý novú stránku pripravovali. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 

odmenu 550,-€ brutto Ing. Lesákovi za administráciu web stránky Lisková za rok 2013. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka,  

Proti: 0               Zdržal sa: Lesák 

 

Starosta navrhol aj odmenu pre hlavného kontrolóra Ferdinanda Piroha.  V I. štvrťroku mal 

odmenu, v II. štvrťroku odmenu nemal a teraz mu navrhuje odmenu za  III. štvrťrok . Uviedol, 

že je veľmi spokojný s jeho prácou pri kontrolnej činnosti, pri vypracovávaní monitorovacích 

správ, ktoré sa robili raz za pol roka, teraz sa robia štvrťročne a do budúcnosti sa budú robiť 

mesačne. Taktiež je nápomocný pri jednaniach ohľadom vymáhania pohľadávok,  

zúčastňuje sa jednaniach na FLPK a  je nápomocný pri rozhodovaniach.  Maximálna 

odmena môže byť do výšky 30% a on navrhuje odmenu v plnej výške. 

P. Lesák uviedol, že na FLPK vie veľmi dobre poradiť pri rôznych legislatívnych problémoch 

a navrhol schváliť odmenu vo výške 30%.  

Starosta dal hlasovať  o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 

odmenu vo výške  30% za III. štvrťrok 2013 hlavnému kontrolórovi Ing. Pirohovi. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa:  

 

P. Ondrejka sa spýtal, či bola vyplatená odmena pre pracovníkov materskej školy za 

prípravu osláv 120. výročia založenia materskej školy. 

Kontrolór uviedol, že na minulom zasadnutí OZ bola p. riaditeľka, ktorá mala pripraviť návrh, 

návrh nebol predložený. 

Po diskusii poslanci dali návrh na vyplatenie 7OO,-€ na odmeny, ktoré prerozdelí p. 

riaditeľka Galanová.  

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 

700,- € na odmeny pre pracovníkov MŠ pri príležitosti osláv 120,-výročia založenia MŠ  

(zabezpečenie podujatí). 

Hlasovanie: 
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Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Starosta informoval, že dodatok, ktorý bol podpísaný s podnikom Slovenský plynárenský 

priemysel na dodávku plynu do kultúrneho domu končí 31.12.2013. Predložil návrh nového 

dodatku, kde bolo zníženie ceny plynu  o 10 % , pričom nie je stanovené množstvo plynu, 

ktoré sa môže odobrať. Je to na obdobie 2 rokov – 2014 a 2015. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 

Dodatok č. 3 ku Zmluve o dodávke plynu č. 9/1/2012  s SPP zo dňa 20.12.2011 o odbere 

plynu ku odbernému miestu KD Lisková. 

Prítomní :  Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák  

Za : Daňová, Chovan,  Štrbina,  Lukačová,   Ondrejka, Lesák 

Proti: 0               Zdržal sa:  

 

Starosta pozval prítomných na akciu „Adventný večer“. V kultúrnom dome bude vystúpenie 

detí a žiakov pre dôchodcov, ktorým sa budú dávať salónky a reflexné pásiky, aby sa zvýšila 

ich bezpečnosť.   

Vyzval p. Lukačovú – predsedníčku kultúrnej komisie, aby bližšie informovala o podujatí. 

P. Lukačová uviedla, že podujatie sa uskutoční 13.12.2013. Po vystúpení v kultúrnom dome 

bude pokračovať akcia na námestí. Spevácky súbor dôchodcov zaspieva koledy, bude sa 

predávať hriato, varené víno, opekaná krkovička i klobásky. Červený kríž bude rozdávať 

koláčiky. Budú aj predajné stánky.  Spoločne rozsvietime vianočný stromček.  Príjem bude 

na vyrovnanie nákladov a zisk každá zložka poukáže na humánne ciele podľa vlastného 

uváženia.  

  

Starosta uviedol, že v cirkevnej škole boli zasklené rozbité okná a boli aj všetky okná 

potesnené. Stacionár je pripravený na prevádzku, ak  hygiena dá súhlas, prevádzka 

v stacionári začne od 1.1.2014. 

Kúriť v cirkevnej budove bude pracovník obce podľa potreby, aby boli náklady čo najnižšie. 

Od. 1.12.2013 sa robili odpisy hodín. Od tohto termínu 50% nákladov bude platiť Charita. 

Je spracovaný rozpis pre zložky, ktoré budú zasadať  v cirkevnej škole. Zasadnutie treba 

oznámiť p. Eliášovi, aby mohol zakúriť podľa potreby.  

 

P. Lesák – nemáme žiadne bytovky. Sme dobrá lokalita, obyvatelia majú záujem o byty,  

treba odkúpiť pozemok od urbariátu. Požiadal starostu, aby preskúmal možnosti 

umiestnenia bytovky. 

 

Bod č. 15 – Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť i za prácu v OZ a v komisiách počas celého roka 

a zasadnutie ukončil. 

V Liskovej,  9.12. 2013   

    

Zapisovateľka:  Jana Tomková                       ............................... 

Overovatelia:   Mgr. Miroslav Ondrejka           ............................... 

                         Veronika Daňová                    ............................... 

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Murina 

                                                                                                             starosta obce 
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