
 

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

ktoré sa konalo  dňa  27. júna  2011 
 

Uznesenie č. 79 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia  

 

Uznesenie č. 80 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :          Mgr. Jaroslav Timko     

 
Uznesenie č.81 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   kontrolu  uznesení   zo dňa  
16.5. a 23.5. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 

 
Uznesenie č.82 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
a) súhlasí  s  koncepciou  rozvoja letiska Lisková 
b) doporučuje  starostovi obce jednať o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve 

o odpredaji obecných pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 1770 parcelné 
číslo CNE-3763/502 o výmere 3660 m² a parcelné číslo CNE-4704 o výmere 
3966 m² s minimálnou vyjednávacou sumou 8,-€/m2 s p. Fogašom. 

 
 

 Uznesenie č.83 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    doporučuje  starostovi konať právne kroky 
ohľadom žiadosti zo dňa  30. 5. 2011 o odpredaj pozemku pre MVDr. Emíliu 
Demkovú,  bytom Lisková č. 795. Predaj sa uskutoční formou priameho predaja podľa 
Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková.     
 

Uznesenie č. 84 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   plat starostu Obce Lisková Ing. Jozefa 
Murinu s účinnosťou od 1.6.2011:   
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..                                                      1 522,62 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o    .....14   %                      213,15 € 
Plat podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu        ...... 1 735,77 € 
                                                                                           Zaokrúhlené  ...... 1 736,- €. 

 
Uznesenie č.85 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :  
I.    schvaľuje    návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková  na 
2. polrok 2011     
 

II.  poveruje  hlavného kontrolóra vykonaním  následných  finančných kontrol podľa 
predloženého  návrhu  plánu kontrolnej činnosti v súlade  s  § 12, ods. 2,   zákona  č. 
502/2001  Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.               
 

 
 



 
Uznesenie č. 86 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Vnútornú  smernicu o verejnom 
obstarávaní podľa predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 87 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje     na základe verejného obstarávania, 
elektronickej aukcie a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie  schvaľuje za 
dodávateľa  zákazky:  „Výmena okien v Materskej škole v Liskovej“   firmu o.z. 
NOVES okná, Mostová 18, 034 81 Ružomberok a doporučuje starostovi podpísať 
zmluvu o dielo. Hodnota diela   s DPH  je 7290,-€.  
 

Uznesenie č. 88 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje     na základe verejného obstarávania, 
elektronickej aukcie a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie  schvaľuje za 
dodávateľa  zákazky: „Oprava svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných 
potrubí a zabezpečenie miešania teplej vody v Materskej škole v Liskovej“ firmu  MT 
elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš  a doporučuje starostovi 
podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela  s DPH je 13 690,- €.  
 

Uznesenie č. 89 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  vykúpenie pozemkov pod stavbu: 
„Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km 3,42150 - 4,2555  Lisková“ v zmysle 
spracovaného Geometrického plánu č. 33019517-52/2009, map. list č. 0-5/2, 
k.ú.Lisková zo dňa 11. 6. 2009, Geometrického plánu č. 33019517-54/2009, map. list 
č. 0-5/2, k.ú.Lisková zo dňa 2. 6. 2009 a Geometrického plánu č. 33019517-53/2009, 
map. list č. 0-5/2, k.ú.Lisková zo dňa 11. 6. 2009.  
Cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 84/2011 znalcom Ing. Petrom 
Cabanom,  034 91 Ľubochňa 292. 
Jednotková hodnota pozemku je 3,63 €/m². 
Výstavba chodníka je realizovaná v zmysle schváleného Územného plánu obce 
Lisková.  
  

Uznesenie č. 90 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje  zvýšenie úväzku  hlavého kontrolóra 
obce na 3 hod./denne. 
 
 

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

Člen : Mgr. Jaroslav Timko     .................................... 
 

 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 

                                                                                                       starosta obce 
 
 
 

 


