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

ktoré sa konalo  dňa 31. marca 2008

Uznesenie č. 137

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje  program  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 138

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :  Jozef Roštek

Uznesenie č.139

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Poriadok odmeňovania obce Lisková 
podľa predloženého návrhu

Uznesenie č. 140

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje   Dodatok  č.  1  k Zmluve  o nájme 
nebytových priestorov v budove Lisková č. 393 s firmou CIPI s.r.o. Lisková.

Uznesenie č. 141

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje  Dodatok  č.  2  k Zmluve  o nájme 
nebytových priestorov v budove Lisková č. 393 s firmou  SLOV.-INT. Export-Import, 
spol. s r.o. Trenčín. 

Uznesenie č. 142

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  deleguje  do Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou Lisková  za  inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa podieľa 
na výchove a vzdelávaní: p. Alexandra Kubalu. 
 

Uznesenie č. 143

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu  za  1. štvrťrok 2008 :
1./  starostovi obce Jánovi Laukovi vo výške   31,428 % zo skutočne vyplatenej 

základnej mzdy
2./  zástupcovi starostu Pavlovi Kubalovi vo výške  2000,- Sk za mesiac.
           

Uznesenie č. 144



Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  poveruje  FaLP komisiu  prejednať predloženú 
zmluvu o nájme pozemku medzi obcou Lisková a OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ a  
Prevádzkový poriadok motokrosovej dráhy v Liskovej na svojom najbližšom 
zasadnutí.  

Uznesenie č. 145

 V rámci zviditeľnenia činnosti obecného zastupiteľstva a všetkých poslancov bude 
od 1.4.2008 na všetky verejné akcie pre občanov Liskovej vždy pozývaný 
podstarosta obce a ostatní poslanci (minimálne predseda komisie v danej oblasti). To 
isté platí i pri výbere členov delegácie v rámci družobných návštev, prípadne i pri 
iných akciách oficiálne reprezentujúcich obec Lisková.

Uznesenie č. 146

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá obecnému  úradu aktualizovať Rokovací 
poriadok OZ do 30. 4.2008. Vypracovaný návrh odovzdá FaLPK, ktorá ho prejedná 
prvý májový týždeň. Tento prejednaný návrh dostane každý poslanec najneskôr 
s pozvánkou na budúce zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 147

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje projekt: Nápad roka 2008. Je to verejná 
súťaž pre občanov v Liskovej a má za cieľ aktivizovať mladých ľudí v Liskovej, 
vzbudiť u mladých záujem o veci verejné. Projekt  musí byť zrealizovaný od 15.4. - 
31.12.2008.  Organizátorom projektu je Komisia pre mládež pri OZ v Liskovej. 
Úlohou účastníkov súťaže je pripraviť nejaký inovatívny projekt, ktorý prispeje k 
zlepšeniu situácie v Liskovej v oblasti, na ktorú je projekt zameraný. Projekt musí 
aspoň čiastočne súvisieť s mládežníckou problematikou a musí byť realizovateľný 
v súčasných podmienkach. Hodnotí sa nielen inovatívnosť nápadu, ale aj 
predstavený návrh realizácie projektu. Podporené budú projekty doporučené 
komisiou, ich počet aj výška dotácie závisí od kvality predložených projektov.
Na  financovanie  sa  použijú  financie  z rozpočtu  pre  Program  podpory  mládeže. 
Hodnotiacu komisiu budú tvoriť : 2 členovia komisie pre mládež, 2 poslanci, člen OÚ 
Lisková.  Vyhodnotenie  sa  uskutoční  po  prezentácii  projektu  zadávateľom  pred 
hodnotiacou komisiou.  Finančná odmena za zrealizovaný projekt sa vyplatí počas 
realizácie projektu.  Odmeny sú: 1. miesto – 1500,-Sk ,  2. miesto – 1000,-Sk, 3. 
miesto – 500,-Sk.  Projekty sa môžu prihlásiť od 15.4.2008 -15.6.2008.

Návrhová komisia:

Predseda:   Pavol Kubala          ......................... 
 
člen :  Jozef Roštek                   .........................

                                                                                         Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


