
U Z N E S E N I A 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lisková 

 zo dňa 14. decembra 2010 
 

Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
A . berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Murina zložil zákonom predpísaný sľub  

starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Veronika Daňová, Peter Chovan,  
Ing. Miloš Lesák, Ing. Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka   Jozef Roštek, Peter Šrobár,  
Peter Štrbina, Mgr. Jaroslav Timko zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva. 

   
Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.   

 
Uznesenie č.3 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje  poslanca  Petra Chovana  zvolávaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje : 
A)  mandátovú  komisiu v zložení:   predseda:  Veronika Daňová 
                                                         člen:           Ing. Jozef Mrva 
B)  volebnú  komisiu v zložení:        predseda:   Roštek Jozef 
                                                         člen:           Peter Chovan 
C)  návrhovú    komisiu v zložení:    predseda:   Ing. Miloš Lesák 
                                                         člen:            Peter Šrobár 
 

Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:   
A . zriaďuje nasledovné komisie : 

1. Finančná a legislatívno-právna komisia 
2. Školská komisia 
3. Stavebná komisia 
4. Komisia pre mládež 
5. Komisia pre verejné obstarávanie 
6. Komisia na ochranu verejného záujmu 
7. Sociálna komisia 
8. Komisia pre vybavovanie sťažností 
9. Komisia pre kultúru a šport 
10.  Komisia mediálna 

 
B .   zvolilo nasledovných  predsedov komisií: 

1. Finančná a legislatívno-právna komisia –  Ing. Miloš Lesák 
2. Stavebná komisia – Peter Chovan 
3. Komisia pre mládež – Mgr. Jaroslav Timko 



4. Komisia pre verejné obstarávanie – Peter Šrobár 
5. Komisia na ochranu verejného záujmu – Ing. Miloš Lesák 
6. Sociálna komisia – Veronika Daňová 
7. Komisia pre kultúru a šport – Jozef Roštek 
8. Komisia mediálna – Mgr. Jaroslav Timko 

 
C.  zvolilo  
           1) nasledovných členov do Komisie pre vybavovanie sťažností – Peter Štrbina,  

Peter Chovan a Ing. Miloš Lesák 
   2) ďalších  členov do Komisie na ochranu verejného záujmu – Štrbina Peter, 
Veronika Daňová 

 
 

Uznesenie č. 6 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov v rozsahu na plný pracovný úväzok, ktorý určilo obecné 
zastupiteľstvo  uznesením č. 356  dňa  15. júna 2010 mesačný plat starostu vo výške  
1638,-€. 
 
/Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
( v r. 2009 -  744,50 €) a násobku podľa veľkosti obce  (obce od 1001 obyvateľov do 
3000 obyvateľov majú 2,2 násobok)./ 
 

Uznesenie č. 7 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    poveruje výkonom sobášiaceho Ing. Miloša 
Lesáka. 
 

Uznesenie č. 8 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje do Rady školy  nového člena p. Jozefa 
Rošteka. 
 

Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje zmenu projektovej dokumentácie 
bytovky  a následné konania z toho vyplývajúce. 
 

Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje, aby sa  finančné prostriedky  ZŠ s MŠ  
z vlastných príjmov školskej jedálne vo výške 4400,-€  z r. 2010 použili  v roku 2011 
na výmenu okien v školskej jedálni. 
 

Uznesenie č. 11 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  preplatenie zostávajúcej nevyčerpanej 
dovolenky v objeme 9 dní p. Jánovi Laukovi. 
 
 

 
 Predseda: Ing. Miloš Lesák         .................................... 
 Člen : Peter Šrobár                      ..................................... 
 

 
 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 
                                                                                                       starosta obce 


