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

ktoré sa konalo  dňa  20. októbra  2009

Uznesenie č. 283 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Uznesenie č. 284

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

Uznesenie č.285

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

Uznesenie č.286
Obecné zastupiteľstvo:
A) Berie na vedomie 
- spolufinancovanie realizácie stavby „IBV – Vyšné Záhumnie Lisková, vodovod a 

kanalizácia“ s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s.

B) Schvaľuje
- znenie predloženej inominátnej zmluvy č. Lisková/IP1d4/2009 s pripomienkami 

týkajúcich sa ustanovení  bodov 5.2 a 6.3 predloženej zmluvy,
- spoluvlastníctvo  k ukončenej a vodohospodárskym orgánom k užívaniu povolenej 

stavby tak,  že v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom stavebný objekt 
s názvom „SO 03 Rozšírenie kanalizácie“ v projektovanej dĺžke 470,0 m a 31 ks 
zaústení kanalizačných prípojok do zriadenej verejnej kanalizácie bude vo vlastníctve 
obce Lisková a  stavebný objekt s názvom „SO 01 Rozšírenie vodovodu“ v projektovanej 
dĺžke 618,00 m a 31 ks pripojení vodovodných prípojok na zriadené vodovodné potrubie 
bude vo vlastníctve Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. 

- v inominátnej zmluve vymedzený rozsah prác a dodávok financovaný obcou Lisková,
- pre stavebný objekt s názvom „SO 01 Rozšírenie vodovodu“ postúpenie investičných 

práv a záväzkov z obce Lisková na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok vyplývajúcich 
z rozhodnutia (stavebného povolenia) vydaného dňa 25.06.2009 Obvodným úradom 
životného prostredia v Ružomberku, Úsek štátnej vodnej správy pod č. ŠVS-
2009/01058–13. 

C) Odporúča
- starostovi obce po zapracovaní pripomienok týkajúcich sa ustanovení  bodov 5.2 a 6.3 

predloženej inominátnej zmluvy č. Lisková/IP1d4/2009 túto podpísať



Uznesenie č. 287

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisie pre verejné obstarávanie  
A/ schvaľuje   :

1) za dodávateľa stavby  „IBV – Vyšné Záhumnie Lisková SO 01 – rozšírenie vodovodu 
– zemné práce a SO 02  Rozšírenie kanalizácie – zemné práce“  firmu Vodárenská 
spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, ktorá dala najnižšiu 
cenovú ponuku – 19522,35 € s DPH (588 130,31 Sk).

2) na základe najnižšej cenovej ponuky  spracovateľa „Doplnku č. 1 územného plánu 
obce Lisková“ Ing. Arch. Petra Krajča – autorizovaného architekta , M. Šinského 9, 
010 07 Žilina. Cena s DPH je 4760,-  (143 399,76 Sk).

B/ doporučuje starostovi obce podpísať s dodávateľmi uvedenými v bode A zmluvu.

Uznesenie č.288

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie 
1/  schvaľuje  firmu Euro Dotácie, a. s.   Dolné Rudiny 2, 010 01  Žilina za dodávateľa 
externého projektového manažmentu projektu pre obec Lisková v rámci výzvy  OP ŽP 
(opatrenie 3.1. Ochrana ovzdušia). Projekt má názov „Zlepšenie kvality ovzdušia pre 
obyvateľov obce Lisková“
Cena externého projektového manažmentu :

a) odmena poskytovateľa za spracovanie ŽoNFP a súvisiace poradenské a konzultačné 
služby  je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  vo  výške  1700,-  EUR  (slovom: 
tisícsedemsto EUR) (51 214,20 SKK),

b) odmena  poskytovateľa  za  implementáciu  projektu  bude  vo  výške  3  %  zo  sumy 
schváleného nenávratného finančného príspevku,

c) odmena za výber dodávateľa a s tým súvisiace poradenské a konzultačné služby je 
stanovená  dohodou  zmluvných  strán  vo  výške  1%  zo  sumy  schváleného 
nenávratného finančného príspevku.

Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH

2/  doporučuje starostovi obce, aby s firmou Euro Dotácie podpísal „Zmluvu o poskytnutí 
služby   na zabezpečenie externého projektového manažmentu“,  podľa predloženého 
návrhu.

Uznesenie č.289

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  :  
a) predloženie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP (opatrenie 3.1. Ochrana ovzdušia) na 

realizáciu projektu  „Zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov obce Lisková“ 
s výškou:

• celkových výdavkov na projekt 204 581,94 EUR  (6 163 235,50 Sk).
• celkových oprávnených výdavkov na projekt 204 581,94 EUR    

b) financovanie  projektu  vo  výške  10  230  EUR  (308 188,98  Sk)  z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (z rozpočtu obce)

Uznesenie č.290



Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   berie na vedomie vyhodnocovaciu správu Základnej školy 
v Liskovej a vyhodnocovaciu správu Materskej školy v Liskovej za školský rok 2008/2009.

Uznesenie č. 291

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej     schvaľuje   na základe žiadosti p. Anny Camberovej, 
bytom  Lisková  č. 386,  odpredaj   6 m²      z  pozemku  parcelné číslo 1987   k. ú.  Lisková 
za cenu 2,5 €/ m² (  75,315  Sk/m²).  Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúca.

 Uznesenie č. 292

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej     schvaľuje   odmenu 1 000,-€ (30 126,-Sk) poslancovi 
PaedDr.  Mojmírovi  Šrobárovi  za  prácu a úsilie,  ktoré  vynaložil  pri  získaní   nenávratného 
finančného príspevku vo výške 720 898,95€ (21 717 801,89 Sk)  z fondov Európskej únie na 
projekt „Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením a výmenou okien, ZŠ Lisková“. 

Uznesenie č. 293

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej      ukladá   predsedom komisií  predložiť  podklady  na 
vypracovanie návrhu rozpočtu na rok  2010.
Termín: 5.11.2009

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

člen :           Jozef Roštek            .........................

                                                           

                                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                                 starosta  obce


