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

ktoré sa konalo  dňa  4. novembra  2008

Uznesenie č. 188

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  program zasadnutia  obecného zastupiteľstva 
doplnený o bod – Krivý kút .

Uznesenie č. 189

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

Uznesenie č. 190

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie :
1. správu o plnení  prijatých uznesení
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce Lisková za 3. štvrťrok  2008
3. správu o príprave obce Lisková na zavedenie eura

Uznesenie č. 191

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje  obecný úrad  vypracovať  podrobnosti 
o spôsobe a vykonaní  voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková a náležitosti prihlášky 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Uznesenie č. 192

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje  úhradu dodatočnej faktúry č. 08VF0149 od 
firmy Vladimír Richtárik – Riline  v sume 167 245,00 Sk.

Uznesenie č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje školskú komisiu komplexne  posúdiť situáciu 
v ZŠ s MŠ v Liskovej /prijatie detí do materskej školy, prijatie novej učiteľky/. 

Zodp.: p. Mojmír Šrobár                                                    Termín: do budúceho zastupiteľstva

Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  obecnému úradu vypracovať návrh 3-ročného 
programového rozpočtu do 21.11.2008. Spracovaný návrh pripomienkovať v komisiách ktoré 
svoje návrhy predložia FLPK, ktorá ho predloží do 27.11.2008 účtovníčke upravený rozpočet, 
ktorá ho spracuje a  1.12. zverejní na úradnej tabuli.

Uznesenie č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi obce v spolupráci so stavebným 
úradom zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu ulice Krivý kút so skutkovým stavom 
v zmysle zákona č.50/1976 Zb.



Uznesenie č. 196

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe doporučenia komisie pre verejné obstarávanie 
schvaľuje :
1. na nákup plynovej smažiacej panvice  G7BR8 do školskej jedálne v hodnote 106 357,- Sk 
dodávateľa  firmu Tatriaplus s.r.o. ul. Prídavky 280/6, Liptovský Mikuláš.
2. na nákup školských stolov a stoličiek  v hodnote 154 996,50 Sk  schválilo dodávateľa - 
firmu  Ľuboslav Kubiš KUPE-N, Kukučínova 816/19, Námestovo. 

Uznesenie č. 197

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe doporučenia komisie pre verejné obstarávanie 
schvaľuje  projektovú dokumentáciu od Ing. Arch. Supuku Ivana z Banskej Bystrice na 
výstavbu jedného /prípadne dvoch/ bytových domov s 10 b.j. v hodnote 203 000,- Sk.

Uznesenie č. 198

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania Obce 
Lisková:
A/ Doplniť bod 5 v článku IV : návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi s písomným 
odôvodnením môže predložiť starosta alebo ktorýkoľvek poslanec obecného zastupiteľstva.
B/  Doplniť bod 5 v článku III.: návrh na udelenie odmeny starostovi obce s písomným 
odôvodnením  a určením časového obdobia, za ktoré sa udeľuje, môže predložiť ktorýkoľvek 
poslanec obecného zastupiteľstva

Predseda:   Pavol Kubala            .........................  

člen :  PaedDr. Mojmír Šrobár     .........................

                                                                            Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


