
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   9. decembra  2003

Uznesenie č. 89

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda : Pavol Kubala
                                                                         člen : Štefan Blaško

Uznesenie č. 90

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 
4. novembra 2003.

Uznesenie č. 91

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
A/   Úprava rozpočtu na rok 2003 podľa priloženého návrhu / Príloha č. 1/
B/   Rozpočet Obce Lisková na rok 2004 podľa predloženého návrhu  /Príloha č.2/

Uznesenie č. 92

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje VZN č. 3/2003 o dani z nehnuteľnosti 
podľa predloženého návrhu /Príloha č. 3/.

Uznesenie č. 93

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
 A /Schvaľuje Zmluvu o nájme pozemkov p. č.  658 a 659/2 s Poľnohospodárskym 
družstvo Lisková – Sliače na dobu od 1.1.2003 do 31.12.2003.
B/ doporučuje ju  starostovi obce podpísať 

Uznesenie č. 94

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Zásady prenájmu nebytových priestorov 
a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových  priestorov  v Obci Lisková 
podľa predloženého návrhu /Príloha č.4/

Uznesenie č. 95

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi  uzavrieť zmluvu so 
Spišskou katolíckou charitou na zabezpečenie opatrovateľskej služby na dobu 
neurčitú, v ktorej budú uvedené podmienky vypovedania zmluvy.

Uznesenie č. 96

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  odmenu:
A/ starostovi obce vo výške :45,56 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
B/ zástupcovi starostu v plnej výške. 



Uznesenie č. 97

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na základe žiadosti o  finančnú výpomoc 
v roku 2004 príspevok vo výške :
A/  100 000,- Sk na opravu fasády rímskokatolíckeho farského kostola Premenenia 
pána V Liskovej, ktorý bude poukázaný Rímskokatolíckemu farskému úradu 
v Liskovej .
B/  20 000,-Sk na zakúpenie klávesového nástroja do Ev. zborového domu v Liskovej

Uznesenie č. 98

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje, na žiadosť organizácie Domka, 
vyplatenie  zálohy  na dotáciu na rok 2004 v mesiaci január  vo výške 50% z dotácie 
skutočne vyplatenej  v r. 2003.

Návrhová komisia:
Predseda :  Pavol Kubala        ..............................
Člen: Štefan Blaško                 ..............................

                                                                                                      Ján  L a u k o
                                                                                                      starosta obce


