
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   1. júna  2004

Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda : Pavol Kubala
                                                                         člen : Jozef Demko

Uznesenie č. 115

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesení zo dňa   13. apríla 2004.
2. Správu o plnení a čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2004 /príloha č.1/

Uznesenie č. 116

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje zápis do  Kroniky obce Lisková za rok 
2003, podľa predloženého návrhu /príloha č.2/  s doplnením Zápisu organizácie 
Domky. 

Uznesenie č. 117

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Všeobecnezáväzné nariadenie obce 
Lisková 3/2004 o spôsobe určenia úhrady a o výške úhrady za opatrovateľskú 
službu, podľa predloženého návrhu. /Príloha č. 3/

Uznesenie č. 118

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A/  schvaľuje  príspevok na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na 

úseku ochrany pred požiarmi na rok 2004 vo výške 155 tis. Sk. /Rozpočet bude 
upravený pri úprave rozpočtu po ukončení I. polroka 2004/

B/  poveruje  preventivára obce p. Miroslava Kerdíka 2x do roka podať správu 
obecnému zastupiteľstvu  o činnosti Obecného hasičského zboru /v marci 
a v septembri príslušného roka/

Uznesenie č. 119

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej príspevky organizáciám na rok 2004 nasledovne: 
/V zmysle schváleného rozpočtu/
Domka                 56 000,-Sk             JDS                    14 000,-Sk
SZZ                        7 000,-Sk             SČK                   10 000,-Sk
SZPB                     2 000,-Sk             Zväz PCCH          3 000,-Sk
Kynologický klub    2 000,-Sk             

Uznesenie č. 120

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi vypracovať a podpísať 
dodatok k všetkým zmluvám o nájme nebytového priestoru v dome súp.č. 393, kde 
sa v bode



č. IV. cena nájmu zvýši o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien,  ktorá 
za rok 2003 dosiahla 8,5%. /Po vydokladovaní nákladov vynaložených na opravu 
a údržbu budovy s. č. 393, ktoré súhrnne predstavujú minimálnu hodnotu 25 000,-
Sk./ Oznámenie Štatistického úradu – príloha č. 4

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
1./   odmenu za I. štvrťrok 2004:
      A/ starostovi obce vo výške : 46,43% zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
      B/ zástupcovi starostu vo  výške 3 000,-Sk
2./ plat hlavnému kontrolórovi Ing. Ferdinandovi Pirohovi vo výške =6000,-Sk hrubý 

zárobok od 1.1.2004  /Doplnok – zaradenie, výpočet ...je prílohou č. 5/

Uznesenie č. 122

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na základe žiadosti Vladimíra Horváta 
o pomoc pri živelnej pohrome /požiar/ príspevok vo výške 5 000,- Sk.

Uznesenie č. 123

Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce vypracovať a podpísať zmluvu vo 
veci nájmu priestorov zdravotného strediska v DKD Lisková nasledovne: Nájom za 
zdravotné stredisko sa bude kompenzovať výškou nájmu pozemkov pod DKD, ktoré 
sú vlastníctvom obce.

Návrhová komisia:
Predseda :  Pavol Kubala      ..............................
Člen: Jozef Demko                ..............................

                                                                                                      Ján  L a u k o
                                                                                                      starosta obce


