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

ktoré sa konalo  dňa  12.  apríla  2010

Uznesenie č. 335 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 336
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení : 

                                                     predseda: Pavol Kubala

                                                     člen :  PaedDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č.337
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa
16.3. 2010, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh a doporučuje ďalej jednať 
ohľadom prechodu cez ulicu.

Uznesenie č.338
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :
1)  súhlasí so zameraním skutočného stavu, s vypracovaním geometrického plánu cesty (II) 
na pozemkoch IBV Vyšné Záhumnie a vypracovaním urbanistickej štúdie ďalšieho 
zastavovania stavbami v tejto lokalite podľa predloženého variantu č.1 (príloha č. 1)

2) doporučuje starostovi obce uzatvoriť dohodu s p. Mihulcovou ohľadom výkupu pozemkov
 pod budúcu cestu (II.) na Vyšnom Záhumní.

Uznesenie č. 339

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa tovaru  „Dodanie nábytku  - 
rekonštrukcia ZŠ Lisková“ firmu  Wydra, s.r.o., Kamenná 91, Žilina 010 01 a doporučuje 
starostovi podpísať zmluvu o dielo.  Cena s DPH:  37 482,62 €.

Uznesenie č. 340

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa stavby „Oprava kaplnky na 
cintoríne“ firmu REN, Rabča . Cena s DPH: 5 036,76 €

Uznesenie č. 341

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa stavby „Vybudovanie 
viacúčelového ihriska“ firmu SCANSIS Slovakia, s.r.o. Bratislava. Cena s DPH: 65 723,96€.

Uznesenie č. 342

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa stavby:



1) „Stavebné úpravy ZŠ Lisková – úprava kazetových podhľadov“ firmu AD Rem Real, 
Banská Bystrica. Cena s DPH:  9 955,75 €.

2) „Stavebné  úpravy  ZŠ  Lisková  –  výmena  osvetľovacích   telies“  firmu  MLM,  s.r.o. 
Lisková. Cena s DPH: 3 693,09 €.

3) „Stavebné úpravy ZŠ Lisková –  maľby a nátery “ firmu GlobNet, Kysucký Lieskovec. 
Cena s DPH: 4 219,93 €.

Uznesenie č. 343

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  doporučuje Finančnej a legislatívno-právnej komisii 
prejednať úpravu rozpočtu.  Návrh predložiť na najbližšom  zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 344

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu za I. štvrťrok 2010:
1) starostovi obce 28,33% zo skutočne vyplatenej  základnej mzdy 
2)  zástupcovi starostu v plnej výške
3)  hlavnému kontrolórovi v plnej výške

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

       Člen :  PaedDr. Mojmír Šrobár       ...................................

                                                                                                           Ján   L a u k o

                                                                                                                     starosta obce


