
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   4. novembra  2003

Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda : Pavol Kubala
                                                                         členovia :  RNDr. Jaroslav Timko

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie:
       A/ kontrolu uznesení, 
      B/ Správu o plnení a čerpaní rozpočtu za 3- štvrťrok  2003 /príloha č. 1/

Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej       schvaľuje:
1. bezodplatný prevod akcií  Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.  so sídlom 
v Žiline, Bôrická cesta 107 na obec v zmysle  rozhodnutia MSPNM SR č. 844  zo dňa 
30. 8.2002 časť 3, kde bol podiel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu 
obyvateľov jednotlivých obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

2.úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na obec.

Uznesenie č.80 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   
I. berie na vedomie:

1. Protokol  z prokurátorskej  previerky  dodržiavania  zákonnosti  obcou  Lisková  pri 
prijímaní všeobecne záväzných nariadení. /Príloha č. 2/

2. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Lisková
A/ č.  3/2001 zo dňa 27.11.2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu 

      B/  č. 2/2002  o dani z nehnuteľnosti
      C/  č. 1/2001 pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory

             D/  č. 1/2002 o chove a držaní psov 

II. Ruší:    1. VZN č. 3/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní    komunálneho   odpadu 
v napadnutých častiach

            2. VZN č. 2/2002  o dani z nehnuteľnosti v napadnutých častiach
            3. VZN č. 1/2001 pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory

                   4. VZN č. 1/2002 o chove a držaní psov 

III. Schvaľuje:
1/  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní 

komunálneho   odpadu  podľa priloženého návrhu /príloha č. 3/
2/  Dodatok č 4  k VZN 18/1997 o miestnych poplatkoch podľa priloženého  návrhu 

/Príloha č. 4/
              3/ VZN č. 2/2003 o chove a držaní psov podľa priloženého návrhu  /Príloha č. 5/
              4/  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2002 o dani z nehnuteľnosti podľa priloženého   návrhu 

/Príloha č. 6/



Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje za audítora pre obec Lisková pre r.2003 
p.  Ing. Ľubicu Feníkovú.

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Dodatok  č. 2 k  Zásadám hospodárenia 
s majetkom obce Lisková,  ktorý znie:
Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková sa menia a dopĺňajú nasledovne:
Článok II.  bod 3 znie:
Zmluvné prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku  podliehajú schváleniu:

- starostovi obce do                                                        = 100 000.-Sk
- obecnému zastupiteľstvu nad                                      = 100 000,-Sk

  -     štatutárnemu orgánu  samostatného právnického
        subjektu zriadeného  obcou  do                                  = 30 000,-Sk       

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje „Prílohu č. 2 -  Prehľad kapitálových výdavkov na 
realizáciu rozvojového programu mesta a obce na prefinancovanie 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej
 sume:1,390,370,-Sk/     /Príloha č. 7/

Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmeny:
A/ starostovi vo výške   49,3 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
B/ zástupcovi starostu   v plnej výške.

Uznesenie č. 85
Obecné  zastupiteľstvo  v  Liskovej Finančnej  komisii  pripraviť  riešenie  stanovenia  výšky 
nájomného za nebytové priestory.
T.: Do najbližšieho zasadnutia OZ

Uznesenie č. 86
Obecné  zastupiteľstvo  v  Liskovej schvaľuje Finančný  príspevok  50  000,-Sk  na  opravu 
Rimsko-katolíckeho  farského úradu  Lisková č. 28 .

Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  navýšenie  príspevku pre ZDSM Domka Lisková 
o 46 000,-Sk – účelovo na vybavenie a zariadenie klubovne – na žiadosť Domky – stredisko 
Lisková 35.

Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie zámer  a smerovanie  rozvoja školstva 
podľa odporúčanie školskej komisie.

Návrhová komisia:
Predseda :  Pavol Kubala                          ..............................
Člen  : RNDr. Jaroslav Timko                ..............................

                                                                                                      Ján  L a u k o
                                                                                                      starosta obce


