
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,

ktoré sa konalo  dňa  3. apríla 2007

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen : PaedDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie:
A. /  Kontrolu uznesení zo dňa    20. februára 2007
B./   Stanovisko a správu hlavného kontrolóra Ing. Piroha k uzneseniu č.  12/2007

Uznesenie č.15
Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  ukladá  Obecnému  úradu  v Liskovej  predložiť 
Finančnej  a legislatívno-právnej  komisii  tabuľku  s obsahom:  ročný  tarifný  plat, 
odmeny a osobné príplatky na každého zamestnanca OU za roky 2003, 2004, 2005, 
2006.

Uznesenie č.16
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej      schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2007
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytnuté úkony podľa 
predloženého návrhu./príloha č. 1/  s úpravou § 64 v zmysle platného zákona.

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej     schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková podľa predloženého návrhu. 
/Príloha č. 2/  s úpravou podľa pripomienky Finančnej a legislatívno-právnej komisie: 
V úvode doplnený zákon  č. 455/91 a v čl. 9 Nájomné za hrobové miesto – sadzby 
znížené o 50%.

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  žiada starostu obce, aby vo vzťahu k OÚ 
zabezpečil do budúcnosti  bezchybný výkon správy obce v súlade so zákonmi, 
štatútom obce Lisková a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  pracovníkom Obecného úradu v Liskovej 
predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  špecifikáciu položky 
Správa obce- údržba budov vo výške 300 000,- Sk.



Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :
1.  neschvaľuje zmenu rozpočtu obce Lisková na rok 2007 rozpočtovým opatrením č. 
1 podľa predloženého návrhu /Príloha č. 3/.

2. ukladá Finančnej a legislatívno-právnej komisii jeho opätovné prejednanie po 
upresnení a upravení jednotlivých bodov starostom obce.

Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje zápis do Obecnej kroniky  za rok 2006 
podľa predloženého návrhu.  /Príloha č. 5/ s nasledovnými opravami:

1. opraviť časť ohľadom zvonov
2. doplniť chýbajúce organizácie v obci a ich činnosť.

Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje dotácie pre organizácie v obci 
nasledovne

          Domka          59 600,-Sk                     Kynologický klub    2 000,-Sk
          SZZ                 7 000,-Sk                     SČK                     10 000,-Sk 
          SZPB              4 400,-Sk                     Zväz PCCH            3 000,-Sk 
         JDS                14 000,-Sk    

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Doplnok č. 2 k Programu  ochrany 
a podpory detí a mládeže,  v ktorom sa mení čl. IV  bod 2. nasledovne: 
Čl. IV. – Všeobecné ekonomické zásady 
        2. Cestovné, vstupenky a ostatné náklady
              1. Pri jednodňových akciách sa poskytuje finančná dotácia na cestovné a pri 

návšteve kultúrnych zariadení na vstupné maximálne výšky do 90 Sk/deň 
a  osobu.

              2. Pri viacdňových akciách sa poskytne finančná dotácia na cestovné, 
stravu  a ubytovanie maximálne do výšky 150 Sk/deň a osobu.

              3. Pri návšteve kultúrnej akcie sa poskytuje dotácia na cestovné a na 
vstupné max. do výšky 90 Sk/deň a  osobu. Dotácie sa poskytujú len pri 
návšteve kultúrnej akcie sledujúcej vzdelávací a výchovný cieľ.

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:

1. s účinnosťou od 1.5.2007 navýšenie sumy  o 2,- Sk na jeden obed na nákup 
potravín v Školskej jedálni  Základnej školy s materskou školou v Liskovej pre 
všetky skupiny stravníkov.

2. schvaľuje stravovaciu komisiu, jej zloženie sa doplní na budúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.



Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :

1. berie na vedomie odstúpenie 
         A/ p. Márie Švárnej a Ing. Kataríny Glodžákovej – z  členstva v Komisii 

sociálnej a kultúrnej
         B/ Ing. Jozefa Murinu – z členstva v Komisii pre mládež
2. schvaľuje Mgr. Máriu Glodžákovú za členku Komisie sociálnej a kultúrnej.

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  :
     1.  ukladá Finančnej a legislatívno-právnej komisii prerokovať a aktualizovať  do 
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva Štatút obce Lisková, Organizačný 
poriadok Obecného úradu, Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania.
     2. žiada starostu obce, ktorý podľa Organizačného poriadku Obecného úradu 
Lisková v pracovno-právnych a mzdových  plní úlohu vedúceho organizácie, aby 
okrem uvedených dokumentov predložil komisii na prerokovanie i podrobné náplne 
práce zamestnancov OÚ.

Návrhová komisia:
Predseda:  predseda:  Pavol Kubala   ..............................                                      
            člen : PaedDr. Mojmír Šrobár  ..............................

                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


