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

ktoré sa konalo  dňa  2.  februára  2010

Uznesenie č. 314 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 315

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení : 

                                                     predseda: Pavol Kubala

                                                     člen : Jozef Roštek
   

Uznesenie č.316

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa
7. 12. 2009, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č. 317 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
A) schvaľuje: 
1)  Výstavbu nájomných bytov 10 b.j. – bytový dom a čerpanie úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania v r. 2010 vo výške    75 %  z obstarávacích nákladov.
2)  Program rozvoja bývania obce Lisková

B)  súhlasí :
    1/  s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v r. 2010 na výstavbu nájomných 

bytov a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v zákone NR SR č. 607/2003 
Z.z. v znení noviel a ostatných nadväzujúcich predpisov, vrátane súhlasu s nájomným 
charakterom bytov a zriadením záložného práva v prospech ŠFRB po ukončení 
výstavby,

   2/   aby v rozpočte obce boli vyčlenené finančné prostriedky na pravidelné splácanie úveru 
/istiny a úroku/ na výstavbu nájomných bytov počas  trvania zmluvného  vzťahu so 
ŠFRB.    

    3/   s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov vo výške 
25 % z oprávnených nákladov na Krajský  stavebný úrad  a MVaRR SR.

    4/  s podmienkami na obstarávanie nájomných bytov podľa výnosu MVaRR SR zo 7. 
decembra 2006 číslo V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení 
neskorších predpisov.

         Súčasne súhlasí so zriadením záložného práva v prospech MVaRR SR a zachovaním 
nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov.



Uznesenie č. 318 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
z a   p r e d p o k l a d u
poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v BD  10 b.j.
schvaľuje v rámci rozpočtu obce na r. 2010 prijatie nasledovných  opatrení:

Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a MV a RR SR
v zmysle platných právnych predpisov.
Predpoklad:

Úver ŠFRB: 383.990,00  
z toho stav.časť,oprávnené náklady 383.990,00  

  projektové práce  
nenávratný príspevok na bezbariérový byt 7.660,00  
dotácia MV a RR SR: 132.030,00

Výdavková časť   rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky - vlastné 
 zdroje na výstavbu nájomných bytov:

a/ vlastné zdroje na financovanie výstaby BD 4.473,13
z toho: - stavebná časť 4.473,13
           - projektové práce

b/ iné zdroje bankový úver  

c/ finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo  ŠFRB  
v r. 2010 predpoklad od mesiaca máj:

 EUR mesačne ,  1.240,00  
 spolu: 9.920,00  
d/ v rámci rozpočtu na r.2011 a ďalšie roky /30 r./,   
 vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky  

úveru zo ŠFRB podľa uzavretej zmluvy: predpoklad 14.880,00 EUR na 1 rok
  

Financovanie je zabezpečené v rámci položiek rozpočtu
obce schváleného OZ dňa.7.12.2009 Uzn. č.300/A/3 a   
rozpočtovým opatrením č.1/2010 z 2.2.2010 
Program 10: Prostredie pre život, Podprogram 10.4,funkčná klasifik. 
05.4.0 Bytovky-plány

Financovanie úveru zo ŠFRB bude súčasne zabezpečené 
splátkami nájomného od nájomcov bytov po kolaudácii.

Uznesenie č. 319 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   vo veci zámeru „I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja 
– Ružomberok (D1) „ etapa R1 Ružomberok obchvat s napojením na D1 a privádzačom 
Likavka  schvaľuje ako najvhodnejší modrý variant (tunel Mních). Kategoricky odmieta 
zelený variant (popod jaskyňu). 



Uznesenie č. 320 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Dodatok č. 2 k zmluve o nájme s OFF ROAD 
MOTO KLUB CHOČ, v ktorom schvaľuje nájomné na rok 2010 vo výške 33,20 €.

Uznesenie č. 321 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje účelovú finančnú dotáciu pre Evanjelickú cirkev a.v. 
Ružomberok na ozvučenie zborového domu v Liskovej vo výške do  830,-€. Prenosná 
ozvučovacia súprava bude  k dispozícií i pre potreby obce.

Uznesenie č. 322 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje:
A) starostovi obce  p. Jánovi Laukovi  odmenu za  IV. štvrťrok 2009  vo výške 38,125 % zo 
skutočne vyplatenej  základnej mzdy. 
B) odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za   II., III.   a IV. štvrťrok 2009  vo výške 
67,-€ za mesiac.

Uznesenie č.323
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  Správu o činnosti a výsledkoch kontrol 
za rok 2009 prevedených  hlavným   kontrolórom obce Lisková. (Doplniť o riešenie sporu p. 
Mrvu a p. Malej.)

Uznesenie č. 324 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje  podklady na zápis do  kroniky za rok 2009.

Uznesenie č.325
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  Plán podujatí na rok 2010 v obci 
Lisková. 

Uznesenie č.326
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  Stavebnej komisii  preveriť  hranice  katastra obce.

Termín:do budúceho zastupiteľstva

Uznesenie č. 327 
Obecné zastupiteľstvo   neschvaľuje    žiadosť   Ing. Cyrila Fogaša o predaj obecného 
pozemku o rozmeroch 3660 m2. 

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

Člen : Jozef  Roštek                       ...................................

                                                                                                          Ján   L a u k o

                                                                                                                     starosta obce


