
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   6. septembra   2005

Uznesenie č. 168

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda : Kubala Pavol
                                                     Člen        : RNDr. Jaroslav Timko

Uznesenie č. 169
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
1/ berie na vedomie   Správu o čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I.  polrok 2005.
2/ schvaľuje 2 zmenu rozpočtu na rok 2005 nasledovne:

V     príjmoch sa zvyšujú dotácie:  
Dotácia MONDI SCP – na MŠ                                                        na  400 tis. Sk

Výdavky sa upravujú nasledovne:
Kanc. potreby, knihy, časopisy sa zvyšujú o 66 tis. Sk                 na 166 tis. Sk
Príspevok OŠK na činnosť sa   zvyšuje o 115 tis. Sk                    na 365 tis. Sk
Výmena okien v MŠ sa zvyšuje                                                     na 510 tis. Sk     
Nákup mot.píla, kosačka : sa znižujú o 66 tis. Sk                          na   34 tis. Sk
Položka rozvoj obce sa znižuje o 243 tis. Sk /110+115+18/          na  90 tis.  Sk
Prestavba MŠ a ŠJ sa zvyšuje                                                       na  18 tis.  Sk

V zmluve o poskytnutí príspevku pre OŠK na činnosť vo výške 115 tis.Sk  sa uvedie:
 1.  účel – na prenajatie tenisovej haly
 2.  náklady na energie, ktoré sa spotrebujú v tenisovej hale bude hradiť OŠK
 3.  OŠK bude poskytovať na požiadanie Obecného úradu v Liskovej prenajímaný priestor aj 
iným organizáciám a pre aktivity obce Lisková, pričom nebude požadovať úhrady za náklady 
uvedené v bode 2.

Uznesenie č. 170

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zápis do  Kroniky obce Lisková za rok 2004 
podľa predloženého návrhu s doplnením  príspevku  o OŠK, firme Demko a úprave hodín na 
kostolnej veži, ktorú previedol p. Jozef Roštek.

Uznesenie č. 171

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu 
na zabezpečenie odborných činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorého 
členom je aj obec Lisková, podľa predloženého návrhu zmluvy, ktorá bude doplnená v ČL 7 
bode 3 nasledovne: zamestnanec spoločného obecného úradu  pre školstvo bude 
v organizačnej štruktúre Obecného úradu Likavka priamo podliehať starostovi obce Likavka.



Uznesenie č. 172

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie    žiadosť Poľnohospodárskeho družstva 
Lisková – Sliače a súhlasí, aby si   firmy Poľnohospodárske družstvo Lisková-Sliače,  EFEKT 
STOCK s.r.o. Lisková a firmy   REHOS s.r.o. Lisková zber, odvoz a likvidáciu komunálneho 
a drobného stavebného odpadu  zabezpečovali v roku 2005 a 2006  vlastnými prostriedkami 
za podmienky, že do 20 kalendárnych dní po ukončení  každého štvrťroka predložia obci 
doklady   preukazujúce  množstvo  a  druh   vyvezeného  odpadu,  miesto  uloženia  a kópiu 
dokladu o výške finančných nákladov za vyvezené odpady.  Tieto doklady budú potrebné pri 
vykazovaní množstva odpadov vytvorených v obci a pri  výpočte úhrady poplatkov za odpad. 

Uznesenie č. 173

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  poveruje p. Fridricha Jurgoša predložiť na Finančnú 
a legislatívno právnu komisiu nájomnú zmluvu ohľadom stolnotenisovej haly, ktorá bude 
uzavretá medzi p. Jozefom Štrbinom a OŠK Lisková s nasledovnými dodatkami:

1. začiatok zmluvného vzťahu : 1.10.2005 koniec 30.9.2008
2. právo disponovať prenajatý priestor bude mať nájomca t.j. OŠK Lisková

Termín: Ihneď po podpise

Uznesenie č. 174

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje do funkcie  prísediacich Okresného súdu 
v Ružomberku za územný obvod Lisková p. Macíkovú Máriu, p Forgáčovú Editu a p. Zdenku 
Kerdíkovú. 

Návrhová komisia:

Predseda :                      ..............................
Člen:                               ..............................
              

Ján    L a u k o 
starosta  obce


