
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   11.  decembra  2007

Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda: Kubala Pavol
                                                     člen: PaedDr. Šrobár Mojmír 

Uznesenie č.  103
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
16. októbra a 22. novembra 2007.

Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Lisková na rok 
2007 rozpočtovým opatrením č. 4 nasledovne:

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4   
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov a to:   
1. zníženie a  zvýšenie    príjmov na podpoložke 
bežného rozpočtu:   
            Bežné príjmy  tis.Sk

1.
Dotácia na prenesené 
kompetencie ZŠ -24

2. Dotácia na stavebný úrad 2
 Celkové zníženie príjmov: -22
3.zvýšenie  a zníženie výdavkov na podpoložke 
bežného rozpočtu:   

1.
Bežné výdavky -základná škola 
Lisková- -24

                                      2. Stavebný úrad 2
                                                                               3. Príspevky cirkvi +25

4. Dom smútku, cintorín -25
 Celkové zníženie výdavkov: -22

Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Lisková č. 3/2007 o dani z nehnuteľnosti podľa priloženého návrhu s účinnosťou od 
1.1.2008. 

Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    neschvaľuje  Dodatok č. 2 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č.5/2004 o miestnych daniach  za psa, za užívanie verejného 
priestranstva  za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku   za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A./ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Piroha k Rozpočtu Obce 
Lisková na rok  2008  a k  trojročnému Rozpočtu Obce Lisková na roky 2008, 2009 
a 2010 .
B./ schvaľuje Rozpočet Obce Lisková na rok  2008   - ktorého návrh bol zmenený 
a doplnený podľa pripomienok Finančnej a legislatívnej komisie a  starostu obce 
nasledovne:



 Obec Lisková
1. pripomienka k 

navrhovanému rozpočtu na rok 
2008- zapracovaná a schválená

rozpočet 
na rok 
2008

rozdiel 
oproti 
návrhu

Bežné 
príjmy

Príjmy podľa ekon. 
klasifikácie Položky / 

podpoložky                     
Daňové príjmy

  
 133013 Daň za zber komun.odpadov 270 -30
 Príjmy Rozdiel  -30

Zdroj  Položka Bežné výdavky 2008 rozdiel
  Verejná správa   

1116 611 Mzdy 1810 -200
 62... Poistné, zdr., nem., dôch. 630 -70
 633016 Reprezentačné 160 -10
 635,,, Údržba budov, strojov,softweru 110 10

510 632016 Nakladanie s odpadmi 740 60
  IBV -Geom. plány, projekt. dokument. 306 306

8205  Knižnica   
  Knižnica- mzdy 50 -93
  Knižnica -Poist.,zdr.,nem. dôch. 17 -33
  Kapitálové výdavky   

  Námestie pri KD- 2.etapa 0 -1000
  Inv.byt.výstavba - projekt.dokum. 2000 1000
 Výdavky Rozdiel  -30

C./ berie na vedomie  trojročný Rozpočet Obce Lisková na roky 2008, 2009 a 2010 
podľa priloženého návrhu. /Rozpočet na rok 2008 je záväzný a rozpočet na roky 
2009 a 2010 je orientačný/ 

Uznesenie č. 108

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje Zmluvu o zabezpečovaní poskytovania 
sociálnych  služieb  so  Spišskou  katolíckou  charitou  ,  Spišská  Nová  Ves  podľa 
priloženého návrhu, ktorá nadobudne platnosť od 1.1.2008.

Uznesenie č. 109

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu  za  2. polrok 2007 :
1./  starostovi obce Jánovi Laukovi vo výške   22,77% zo skutočne vyplatenej 

základnej mzdy
2./  zástupcovi starostu Pavlovi Kubalovi vo výške 2 000,- Sk za mesiac.
           

Uznesenie č. 110

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi obce dať vypracovať 
geometrický plán cesty /ul. Krivý kút/ a doriešiť sťažnosť – spor medzi p. Malou a p. 
Mrvom. /Osobným pozvaním zainteresovaných osôb na úrad/.

Uznesenie č. 111

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje na základe žiadosti Evanjelickej cirkvi 
a.v. Lisková zo dňa 25.10.2007 dotáciu  vo výške 25 000,- Sk.

Uznesenie č. 112



Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  odpredaj pozemku pre p. Branislava 
Tomčíka po 70,-Sk/m2. Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí  kupujúci. 
/Celkom 6,25 m2   na parcele E - KN 2015/502 -  podiel 1/60 z celkovej výmery 375 
m2./  

Uznesenie č. 113
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  :
A/  Komisii stavebnej a pre verejný poriadok prehodnotiť dĺžku pozemkov pre 
individuálnu bytovú výstavbu v hone Vyšné Záhumnie a preveriť na akom pozemku 
by bola možnosť vybudovať bytovku.
B/ pracovníkom Obecného úradu v Liskovej zistiť, ktoré pozemky v intraviláne aj 
v extraviláne obce sú vo vlastníctve Obce Lisková /prípadne Poľnohospodárskeho 
družstva Lisková – Sliače/.

Uznesenie č. 114
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  Projekty z Programu podpory detí 
a mládeže podľa návrhu Komisie pre mládež.  

Uznesenie č. 115
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  zníženie úväzku hlavného kontrolóra 
Ing. Ferdinanda  Piroha na 2 hodiny denne.

Návrhová komisia:

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

                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                  starosta  obce


