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

ktoré sa konalo  dňa  30.  júna  2009

Uznesenie č. 270

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 271

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :      Ing. Jozef Murina  

Uznesenie č. 272

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 26. mája 
2009, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č. 273

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie:
1/ schvaľuje za dodávateľa stavby  ZŠ firmu  Stabil a.s., Námestie hrdinov 5, 010 03 Žilina 
-Budatín   a doporučuje  starostovi  podpísať  zmluvu  o dielo.   Hodnota  diela  bez  DPH je 
512.465,52€ (s DPH – 609.833,96 €). 

2/ schvaľuje za dodávateľa tovaru  „Dodanie nábytku  - rekonštrukcia ZŠ Lisková“ firmu 
Profi – Nova  s.r.o. Závodská cesta 4 Žilina 010 01 a doporučuje starostovi podpísať zmluvu 
o dielo.  Cena s DPH:  33 529,01 €.

3/ schvaľuje za dodávateľa tovaru „Obstaranie IKT – rekonštrukcia ZŠ Lisková“ firmu 
KAMIRA, s.r.o., Nanterská 1680/15 a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Cena 
s DPH je  25 964,60 €.

4/ schvaľuje firmu Lightech s. r. o., Benadická 10, 851 06 Bratislava,  na  vypracovanie 
projektovej dokumentácie verejného osvetlenia námestia a centrálnej obecnej zóny obce 
Lisková. Cena  s DPH: 2579,99  €

5/ schvaľuje za dodávateľa materiálu :  „Zmena a doplnok  ÚPN-O Lisková“  firmu  Urbion 
sk, s.r.o.,  A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina“a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.  Cena 
s DPH: 4 998,- €. 

6/ schvaľuje za dodávateľa projektovej dokumentácie na Bytový dom „B“ 10 b.j. Lisková 
Ing. Arch. Ivana Supuku, Internátna 47, Banská Bystrica a doporučuje starostovi podpísať 
zmluvu o dielo v zmysle cenovej ponuky. Cena za dielo bez DPH je 6.650,-€ (S DPH 
7 913,50€).

7/ schvaľuje firmu Lightech s. r. o., Benadická 10, 851 06 Bratislava,  na  vypracovanie 
projektovej dokumentácie verejného osvetlenia novej ulice (IBV Vyšné Záhumnie) 
a rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia v  ostatných častiach obce Lisková, mimo 
námestia a zóny pri cintoríne. Cena bez DPH je 2880,- € (s DPH je 3427,20  €). V tejto sume 
je zahrnuté aj spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov 
EÚ.



8/  schvaľuje  firmu HR consulting, Ing. Rastislav Horvát,  Papiernická 14, Ružomberok za 
dodávateľa nasledovných činností  týkajúcich sa projektu pre obec Lisková v rámci výzvy 
ROP-4.1a-2009/01,  Regionálneho  operačného  programu,   opatrenia  4.1a  -  Regenerácia 
sídiel:

Popis činnosti Cena

Príprava  žiadosti  o NFP  (vrátane  príloh)  zo 
štrukturálnych fondov EÚ

2 000 EUR

Manažment pri implementácií projektu 1,8 % z celkového objemu 
oprávnených stavebných prác

Zabezpečenie VO 2 000 EUR

   Uvedené ceny sú s DPH.

Uznesenie č. 274
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
I.  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na II. polrok 2009 
podľa predloženého návrhu.

 II. poveruje hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 
predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

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

člen :  Ing. Jozef Murina               .........................

                                                           

                                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                                 starosta  obce


