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

ktoré sa konalo  dňa  16. decembra  2008

Uznesenie č. 199
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  program zasadnutia  obecného zastupiteľstva 
s doplnením o bod Krivý kút a bytovka.

Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda: Pavol  Kubala
                                                     člen :  Ing. Miloš Lesák

Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie správu o plnení  prijatých uznesení.

Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej : 
A/  schvaľuje:
          1/  úpravu rozpočtu Obce Lisková na rok 2008 druhým rozpočtovým opatrením podľa 

predloženého návrhu
          2/  pripomienky k navrhovanému rozpočtu Obce Lisková na rok 2009 
               a) podľa návrhu Finančnej a legislatívno-právnej komisie, ktorý je prílohou 

zápisnice
               b) v  podprograme 2,3 medzinárodná spolupráca miest a obcí sa navrhnutá suma 

zníži o 20 tis. Sk a o túto sumu sa navýši podprogram 11,1 – opatrovateľská 
služba.

          3 / Programový rozpočet Obce Lisková  na rok 2009 podľa predloženého návrhu so 
zapracovanými schválenými pripomienkami podľa písmena A/ odseku 2.

B/   berie na vedomie
     1/ Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2009-2011 podľa predl. návrhu

             2/  Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu A/3 a k bodu B/1 podľa predloženého návrhu

Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti podľa 
predloženého návrhu.

Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa do základnej školy podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  VZN 4/2008 o miestnych daniach za psa, za 
užívanie verejného priestranstva,  za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky Finančnej a legislatívno-právnej komisie.

Uznesenie č. 206
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č 1 k VZN 1/2007 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby, o výške  úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa 
predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky Komisie sociálnej a kultúrnej.

Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2004  - Požiarny 
poriadok Obce Lisková podľa predloženého návrhu.



Uznesenie č. 208
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 - Prevádzkový 
poriadok pohrebiska v obci Lisková podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 209
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje    Program ochrany a podpory detí a mládeže 
Obce Lisková podľa predloženého návrhu s úpravou v č. III. bod 1 a v čl. IV bod 2, kde sa 
číslo 26 nahrádza číslom 30.

Uznesenie č. 210
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 1 k Smernici pre Obec Liskovú 
o slobodnom prístupe k informáciám podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje    Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia 
s majetkom obce Lisková podľa predloženého návrhu /sumy prepočítané na € budú uvedené 
presne – bez zaokrúhlenia/.

 
Uznesenie č. 212

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania Obce 
Lisková podľa predloženého návrhu /sumy prepočítané na € budú uvedené presne – bez 
zaokrúhlenia/.

Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje    Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu 
nebytových priestorov podľa predloženého návrhu /sumy prepočítané na € budú uvedené 
presne – bez zaokrúhlenia/.

Uznesenie č. 214
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje    Dodatok č. 1 k Smernici upravujúcej postup 
pri  verejnom  obstarávaní  zákaziek  s nízkymi  hodnotami  platnej  pre  obec  Liskovú  podľa 
predloženého návrhu s úpravou v bode 3, písmene a/, kde sa suma 332,- € nahrádza sumou 
166 €.

Uznesenie č. 215
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 
O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Lisková podľa predloženého 
návrhu.

  
Uznesenie č. 216

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce  Lisková   na I. polrok 2009 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 217
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi obce preveriť hranice katastrálneho 
územia obce Lisková . (Porovnať stav v katastri nehnuteľností a historickej mapy.)

Uznesenie č. 218
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
A/ schvaľuje   termín mimoriadneho OZ na štvrtok 8.1. 2009. Jediným bodom programu je 
doriešenie situácie v lokalite Krivý kút.
B/ poveruje obecný úrad pripraviť návrh dohody usporiadania daného problému.



Uznesenie č. 219

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií 
v roku 2009  nasledovne: 
OŠK                                                        350 000,-Sk     (11 617,90  €)
 Domka                                                     59 600,-Sk      (  1978,36  €)                              
 SZZ                                                         10  000,-Sk         ( 331,94  €)
 SZPB                                                         4 400,-Sk          (146,10  €)
JDS                                                           14 000,-Sk          (464,72  €)  
Zväz PCCH                                                4  000,-Sk          (132,78  €)               
0S ČK                                                        10 000,-Sk         ( 331,94  €)
Dobrovoľný požiarny zbor                           4 000,-Sk          ( 132,78 €)
                                         

Uznesenie č. 220
Obecné zastupiteľstvo   poveruje   Obecný hasičský zbor v Liskovej urobiť  preventívne 
požiarne kontroly u podnikateľských subjektov i u fyzických osôb.

Termín:1.1.2009 -31.12.2009                                  Zodp.: Miroslav Kerdík a Roman Kubala

Uznesenie č. 221

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
1/  Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve o obstaraní veci uzavretej dňa 20.2.2008 so spoloč-
nosťou Interegio Bratislava  vo výške 118 000,- s DPH .
2/  za dodávateľa projektových prác podľa priloženého návrhu v hodnote 75 200,- Sk s DPH - 
- Ing. Miroslava Lukača. 

Uznesenie č. 222
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje  pracovný úväzok  hlavného kontrolóra obce 
Lisková na 3 hodiny denne.

Uznesenie č. 223

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje podmienky voľby hlavného kontrolóra Obce 
Lisková.

Uznesenie č. 224

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje :
A/   Zmluvu o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy, kde je uvedený nájom  .
      50 tis. Sk.
B/  Zmluvu o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy, kde je uvedený nájom  .
      75 tis. Sk.

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

člen :  Ing. Miloš Lesák                .........................

                                                                                                          Ján   L a u k o
                                                                                                                     starosta obce


