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

ktoré sa konalo  dňa 15. mája 2007

Uznesenie č. 31

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen : PaedDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 3. a 
23. apríla  2007.

Uznesenie č. 33

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá pracovníčkam obecného úradu pripraviť do
20. 6.  2007 nový Pracovný poriadok  obce Lisková a Organizačný poriadok obce 
Lisková.  

Uznesenie č. 34

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje   príspevok   rodičom  pri  narodení 
dieťaťa vo výške 5000,- Sk s účinnosťou od  1.1.2007.

Uznesenie č. 35

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  príspevok  vo výške 25 000,- Sk  pre p. 
Miroslavu Maslovú na základe jej  žiadosti  na  zabezpečenie  liečby  jej  zdravotne 
postihnutého syna.  Príspevok bude poskytnutý z položky „Sociálna starostlivosť“.

Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Rozpočtové opatrenie č. 1, ktoré je 
prílohou č. 1 -  s nasledovnou úpravou: Bod 4, položka 7 bude znížená z 1 632 000,- 
Sk o 100 000,- Sk a o túto sumu sa navýši položka Sociálna starostlivosť.

Uznesenie č. 37

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   Programové vyhlásenie obce Lisková, 
ktoré je prílohou č. 2, s dodatkom :“Vypracovať podnikateľský zámer na efektívnejšie 
využitie Športklubu“.                         
                                                      Zodpovední: obec v spolupráci so zástupcami OŠK

Uznesenie č. 38

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje   „Program  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Lisková “ /príloha č. 3/

Uznesenie č. 39

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje ,   aby  starostu  obce  v spore  s p. 
Balalovou zastupoval JUDr. Klobušiak.

Uznesenie č. 40



Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje   za  člena  Komisie  pre  mládež  p. 
Slavomíra Lukača ml.

Uznesenie č. 41

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  finančnú dotáciu pre organizácie na 
realizáciu projektov, ktoré boli schválené v rámci Programu podpory a ochrany detí 
a mládeže na rok 2007 /príloha č. 4/.

Uznesenie č. 42

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje  vykonanie  personálneho  auditu  na 
obecnom  úrade  a doporučuje  starostovi  uzatvoriť  zmluvu  na  vykonanie  auditu 
s firmou Emark po schválení Pracovného poriadku.

Uznesenie č. 43

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  obecnú radu.

Uznesenie č. 44

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje  za  členov  obecnej   rady  tajným 
hlasovaním: PaedDr. Mojmír Šrobár a Pavol Kubala po 6 hlasov, Ing. Miloš Lesák – 5 
hlasov.

Uznesenie č. 45

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   znižuje   položku Reprezentačné o 60 000,-Sk, 
ktoré budú rezervou na vyplatenie personálneho auditu.

Uznesenie č. 46

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej ruší  uznesenie  Obecného  zastupiteľstva  č.  5 

v bode 2.

Uznesenie č. 47

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje  odmenu  podstarostovi  Pavlovi 
Kubalovi štvrťročne na základe vykonanej práce.

Uznesenie č. 48

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   neschvaľuje zníženie  pracovného  úväzku 
hlavnému kontrolórov Ing. Pirohovi na 1 hodinu denne.

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

                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


