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

ktoré sa konalo  dňa  28. februára  2011 
 

Uznesenie č. 25 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje: 

a) aby sa v bode rôzne zasadnutia prerokoval návrh revitalizácie a modernizácie 
školského areálu ZŠ Lisková 

b)  program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 26 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :   Ing. Jozef Mrva       
 

Uznesenie č.27 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   kontrolu  uznesení   zo dňa  
17. 1. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č.28 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol za rok 2010 prevedených  hlavným   kontrolórom obce Lisková.  
                                                     

Uznesenie č.29 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   k Programovému vyhláseniu na volebné obdobie 
2011- 2014: 
A) SCHVAĽUJE nasledovné pripomienky: 
a) školskej komisie: 

1. Oblasť školstva- v prvej vete vynechať slovo „mládeže“ a namiesto slovného 
spojenia  „by mala byť“ uviesť slovné spojenie „môže byť“. 

2. V  časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť o občanov - 
- v bode 6  za slovo „Vytvárať“ doplniť slovo „vhodné“, 

           - v bode 11 vymeniť slovné  spojenie „detí a mládeže“ za „obyvateľov“. 
3. Oblasť ekológie a životného prostredia-  

           - v bode 5 doplniť za slovo „povrchovými“ slovné spojenie „a podpovrchovými“. 
4. Investičná činnosť -  doplniť bod 13, Vybudovať oplotenie detského ihriska pri 

dome p. Kubalu hlavne zo strany od cestnej komunikácie. 
b)      stavebnej komisie: 

1. Dokončenie výmeny  okien na materskej škole.  
2. Riešiť zábradlia na chodníkoch pri materskej škole a pri potoku pri obecnom   

úrade. 
3. Pri Salajovi č. 293 vyriešiť jednotný prietok potoka. 
4.   Doriešiť  prepojenie chodníka z nižného konca na vyšný koniec  

s vybudovaním prechodu pre chodcov. 
5. Vybudovať autobusovú zastávku pri p. Alfonzovi Kubalovi na Pribinovej ulici, 

prispôsobiť ostatným  zastávkam v obci.  
   c)  komisie pre mládež:  v sociálnej oblasti – iniciatívne hľadať možnosti pre 

výstavbu bytových domov 
   d)  sociálnej komisie: 
         1. Poskytovať finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške  170,- € pre 

rodičov s trvalým    pobytom v obci . 
         2.  Organizovať posedenie pre obyvateľom pri významných životných jubileách.  
         3.  Zabezpečiť v obci ambulanciu všeobecného lekára a stomatológa. 
    e)  komisie pre kultúru a šport: na ihrisku vybudovať prístrešok pri drevenom baráku  

a pri súčasnej garáži. 
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A) NESCHVAĽUJE  nasledovné pripomienky: 
 
a) školskej komisie -  v časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť 

o občanov -  v bode 2 doplniť „Deň otcov“ a „Deň učiteľov“, 
b) stavebnej komisie, ktorá 
  - neodporúča vybudovať bytovku v areáli školy, riešiť bytovku pri novovytvorených  
stavebných pozemkoch, 

        - odporúča Sociálnu bytovku vytvoriť zrekonštruovaním starších budov v obci, 
napr. v podkroví MŠ  a vybudovať vhodný vchod do budovy materskej školy 
v smere od pomníka, 

     c)  sociálnej komisie: 
1) Zakúpenie venca pri úmrtí občana s trvalým pobytom v obci  Lisková . 

                 2) Zriadenie klubu dôchodcov. 
                 3) Zriadenie denného stacionáru. 
                 4) Zriadenie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre cca 20-

30  ľudí. 
                 5) Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre Liskovú. 
 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej  odporúča  poslancom  a komisiám pripraviť návrh 
možných riešení výstavby bytového domu v Liskovej. Návrh bude obsahovať: 

 Plánovaný počet bytových jednotiek  

 Miesto výstavby 

 Orientačný časový harmonogram výstavby 

 Systém financovania 

 Účel využitia 
Termín odovzdania návrhu starostovi obce je do 18. marca 2011. 
Ku všetkým návrhom vyžiadať stanovisko stavebného úradu v Liskovej a predložiť na 
najbližšom zasadnutí OZ. 
 

Uznesenie č. 31 

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej   odporúča  starostovi a p. Roštekovi získať info 
vyplývajúce s vypracovaním a následným realizovaním komunitného plánu sociálnych 
služieb. 
Termín: 25. marec 2011 
 
 

Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej  odporúča  starostovi zabezpečiť vypracovanie 
projektovej dokumentácie a jednať s vlastníkmi ohľadom výkupu pozemkov pod 
chodník od p. Adamčiaka po p. Pudiša. 
 
 

Uznesenie č. 33 

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej odporúča  starostovi získať potrebné podklady ku 
stavebnému povoleniu na stavbu „Prístrešky v areáli OŠK“. 
 

Uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  stavebnej komisii v spolupráci so starostom 
vypracovať prehľadnú tabuľku investičnej činnosti v obci Lisková na volebné obdobie 
2011-2014. 
Termín: 20. marca 2011 
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Uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 
2011 prvým rozpočtovým opatrením nasledovne: 
 

Rozpočtové opatrenie  č.1/2011    EUR 

1.   zvýšenie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:   
                   Bežné príjmy    

      

  Dotácie- transfery     

 Na školstvo - prenes.kompetencie 
ZŠ 

  427 

     

 Celkové zvýšenie   bežných  
príjmov: 

  427 

     

1.   zvýšenie   príjmov na podpoložke kapitálového  rozpočtu:   

 Kapitálové príjmy    

 Dotácie- transfery    

Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev    933 106 

     

Projekt Zlepšenie kvality ovzdušia-    194 353 

 ochrana prírody-  AUTO    

 Spolu zvýšenie kapitálových 
príjmov 

  1 127 459 

                  

2. Zvýšenie  výdavkov na   podpoložke  bežného rozpočtu     

 Bežné výdavky  podpoložka 

  VZDELÁVANIE  ZŠ- PK    8.1.1 640 427 

 Spolu zvýšenie bežných výdavkov:   427 

4.Zvýšenie a  zníženie  výdavkov na    podpoložke  kapitálového   rozpočtu  
 Kapitálové výdavky     

 Projekt    
7.  Revitalizácia verejných priestranstiev -dotácia  7.3 717 989 752 
7.  Chodník - nižný koniec         7.3 717 -68 594 
 Projekt    

10. Zlepšenie kvality ovzdušia-   10.5 714 206 301 
 ochrana prírody-  AUTO     

 Spolu zvýšenie  kapitálových výdavkov:  1 127 459 

       

   Úprava rozpočtu - RO č.1 Rozpočet Rozpočet 

  Bežný schválený Po 1 RO 

 BP 427 788 242 788 669 

 BV 427 712 368 712 795 

  Kapitálový   

 KP 1 127 459   1 127 459 

 KV 1 127 459 75 874 1 203 333 

     

 Rozpočet celkom  je vyrovnaný    788 242 1 916 128 

 Rozpočet je upravený  zvýšený  v P a V  o 1 127 886  

  ROZPOČET po 1. RO   

  ROZPOČET  ROZPOČET 

  Príjmy  Výdavky 

 Bežné príjmy  788 669 B výdavky 712 795 

 Kapitálové príjmy 1 127 459 K výdavky 1 203 333 

 Spolu: 1 916 128  1 916 128 
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                                                  Uznesenie č.36 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje pre rok 2011 nasledovné projekty  
z Programu podpory a ochrany detí a mládeže: 
 
Č. názov projektu podávateľ termín akcie počet  

účastníkov do 
30 rokov 

plánované 
náklady € 

priemerné 
náklady na 1 
účastníka v € 
(požadované) 

schválená 
suma € 

1. Zbieranie 
liečivých rastlín 

ZO JDS jún 35 80 € 2,29 € 80 € 

2. Strašidelná noc 
v Oravskom 
Podzámku 

ZO JDS júl / august 30 150 € 5,00 € 90 € 

3. Športové hry 
dôchodcov a 
detí 

ZO JDS máj 30 80 € 2,67 € 80 € 

4. Majme čistý les ZO JDS apríl 15 50 € 3,33 € 45 € 

5. Mama, ocko, 
poď cvičiť so 
mnou 

Cvičenky II. 
skupina 

máj 35 105 € 3,00 € 105 € 

6. Výstup na Choč OŠK august 100 300 € 3,00 € 300 € 

7. Spoznávaj krásy 
Liptova 

ZPCCH ? 46 138 € 3,00 € 138 € 

8. Lisková sa 
zabáva 

obec júl 200 600 € 3,00 € 600 € 

9. Pochovávanie 
basy 

obec marec 200 450 € 2,25 € 450 € 

10. Stolnotenisový 
turnaj 

OŠK - 
stolnotenisový 

oddiel 

október 25 68 € 2,72 € 68 € 

11. Stolnotenisový 
turnaj 

OŠK - 
stolnotenisový 

oddiel 

marec 25 68 € 2,72 € 68 € 

12. Pridedinský 
divadelný tábor 

Domka August 
7 dní 

91 355 € 3,90 € 273 € 

13. Pridedinský 
tábor 

Domka Február 
4 dni 

160 400 € 2,50 € 400 € 

14. Dobrodružná 
výprava 

Domka máj 40 80 € 2,00 € 80 € 

15. Deň na 
korčuliach 

Domka jún 30 80 € 2,67 € 80 € 

16. Bodka za 
prázdninami 

Domka august 40 120 € 3,00 € 120 € 

17. Turistický výlet Domka september 40 90 € 2,25 € 90 € 

18. Športový deň Domka október 40 120 € 3,00 € 120 € 

19. Tvorivé dielne Domka november 25 75 € 3,00 € 75 € 

20. Tvorivé dielne Domka február 25 75 € 3,00 € 75 € 

21. Zimná 
olympiáda 

Domka január 40 80 € 2,00 € 80 € 

 Predpokladaný počet detí na akciách : 1272 3 564 € 2,80 € 3 417 € 
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Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo   v Liskovej schvaľuje  podklady na zápis do  kroniky za rok 
2010 s pripomienkami, ktoré budú zapracované. 
 
 

Uznesenie č.38  
Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s umiestnením a prevádzkovaním stávkového 
terminálu v obci Lisková v prevádzke Espreso, Lisková 242, PSČ 034 81. 
 

Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej volí  za člena Školskej komisie p. Kláru Lukačovú. 
 

Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej  berie na vedomie návrh revitalizácie 
a modernizácie školského areálu ZŠ Lisková.  
 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá predsedom  komisií  zabezpečiť odoslanie 
zápisnice z rokovania každej komisie e-mailom pracovníčke Obecného úradu  Lisková  
p. Tomkovej. P. Tomková zabezpečí bezodkladne rozoslanie zápisníc všetkým 
poslancom OZ. 

Uznesenie č. 42 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá školskej komisii vypracovať pravidlá 
využívania a kontroly športovísk v areáli ZŠ Lisková. 
Termín: do 20. marca 2011 
 

Uznesenie č. 43 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie  žiadosť p. Majstráka a odporúča 
starostovi odpovedať v zmysle platnej legislatívy. 
 

Uznesenie č.44 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie: „Podmienky prijímania detí do 
materskej školy v Liskovej“. 

 
 

 
 Predseda: Ing. Miloš Lesák         .................................... 

 

 Člen : Ing. Jozef Mrva                  ..................................... 
 
 

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 

                                                                                                          starosta obce 
 
 


