
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   12.  februára  2008

Uznesenie č. 116 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda: Pavol Kubala
                                                     člen: Vilma Martonová

Uznesenie č.  117
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
11. decembra 2007.

Uznesenie č. 118
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  schvaľuje zmenu funkčnosti  Komisie stavebnej a pre verejný poriadok.
      Od   12.02.2008 bude len Stavebná  komisia .
B/  Štatút obce Lisková podľa predloženého návrhu so zapracovaním zmeny podľa 

bodu A tohto uznesenia.

Uznesenie č.  119
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
  A/   berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol v Obci Lisková za rok 

2007 prevedených hlavným kontrolórom
  B/     poveruje hlavného kontrolóra doplniť v správe  riešenie všetkých sťažností v 

roku  2007                                                                                                     T: 
01.04.2008

  C/   schvaľuje  Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  Lisková  na 
obdobie:  I.  polrok 2008

Uznesenie č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje zápis do Kroniky obce Lisková za rok 
2007.

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje dotácie pre organizácie pôsobiace 
v obci Lisková nasledovne:

         Domka                59 600,-Sk                   JDS                     14 000,-Sk    
         SZZ                    10 000,-Sk                   Zväz PCCH           4 000,-Sk 
         SZPB                  4 400,-Sk                     0S ČK                  10 000,-Sk  
         

Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :
1/  ruší uznesenie č. 112
2/  schvaľuje  odpredaj pozemku pre p. Máriu Šimúnovú, bytom Lisková č. 784, po 
70,-Sk/m2. Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúca.
/Celkom 6,25 m2   na parcele E - KN 2015/502 -  podiel 1/60 z celkovej výmery 375 
m2./  



Uznesenie č. 123
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. Tibora Kubalu  o vykonanom 
predaji časti pozemku č. pkn 874 (e.n.984) z roku 1963. Oboznámilo sa s kópiami 
kúpnych dokladov a doporučuje starostovi obce konať vo veci vysporiadania 
predmetného pozemku pre žiadateľov.

Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje odpredaj pozemku na základe žiadosti 
p. Šrobára Petra – za 200,00Sk / m2 za účelom vybudovania  prevádzky na
podnikanie.

Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje kladné vybavenie žiadosti p. 
Hrnčiarovej Márie zo dňa 14.12.2007./ vrátenie pozemku vlastníčke za podmienok, 
akými bol prevedený do vlastníctva obce/ 

Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje odpredaj pozemku obce podľa žiadosti 
p. Lesáka Jozefa č. 838 za 70,00 Sk/m2.
Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje výstavbu obecnej bytovky a poveruje 
starostu obce podniknúť kroky na zahájenie realizácie stavby.

Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje dĺžku pozemku na IBV – Vyšné 
Záhumnie na 40m. / dať na vedomie Ing. Benčo – stavebný úrad/

Uznesenie č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje odmenu  za prevádzkovanie a 
starostlivosť o internetovú  stránku obce poslancovi Ing. Lesákovi Milošovi v sume 10 
000,-Sk./ za rok 2007 vyplatiť úhrnom, v  r .2008 vyplácať kvartálne/

Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá pracovníkom OÚ : 

1. doplniť tabuľku čerpania mzdových prostriedkov  o rok 2007
2. aktualizovať poriadok odmeňovania           

                                                                                                               T : 01.04.2008

Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  poveruje  stavebnú komisiu prehodnotiť na 
základe materiálov fi Riline a  stavebného dozoru p. Lukača Miroslava vyhotovenie 
diela akcia Chodník – Vyšný koniec ./ zadanie – skutočnosť/

Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje   návrh uznesenia poslanca 
p.J.Timka ohľadom sťažnosti p. Malej  v znení :OZ doporučuje starostovi obce 



zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu ulice Krivý kút so skutkovým stavom v 
zmysle § 22 zákona 50/76zb.   

Návrhová komisia:

Predseda:   Pavol Kubala         ......................... 
 
člen : Vilma Martonová             .........................

                                                                                         Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


