
 

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

ktoré sa konalo  dňa  28. júla  2011 
 

Uznesenie č. 91 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 92 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :   Peter Štrbina        

 
Uznesenie č. 93 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Lisková  č. 2/2011  o určení výšky     príspevku na  úhradu nákladov v škole a 
v školských  zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková podľa 
predloţeného návrhu so zapracovaním pripomienky. 
 

Uznesenie č. 94 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Lisková  č. 3/2011 o povolení predajného a prevádzkového času obchodov, 
pohostinských, reštauračných a iných podobných zariadení právnických a fyzických 
osôb na území obce Lisková podľa predloţeného návrhu. 

 
Uznesenie č. 95 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje     na základe verejného obstarávania, 
doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie a elektronickej aukcie  za dodávateľa  
zákazky:  „IBV Vyšné Záhumnie Lisková – verejný  plynovod“   firmu STAVASTA 
spol. s r.o., Sitnianskeho 6,  969 01 Banská Štiavnica a doporučuje starostovi 
podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela   s DPH  je 22 668,-€.  
 

Uznesenie č.96 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

a) schvaľuje, aby sa  na Športklube, namiesto rovnej strechy, ktorá bola zničená 
víchricou, urobila  nadstavba s manzardovou strechou. 

 
b) poveruje Komisiu pre verejné obstarávanie spracovať podklady pre 

zverejnenie výzvy na verejné obstarávanie dodávateľa stavby.  
 

Uznesenie č. 97 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  Zmena rozpočtu  obce rozpočtovým 
opatrením č. 2/2011 podľa predloţeného návrhu. 

  
 Uznesenie č. 98 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    doporučuje  starostovi konať právne kroky 
ohľadom ţiadosti zo dňa  15. 7. 2011 o odpredaj pozemku pre p. Jána Lauku,  bytom 
Lisková č. 659.  
 

Uznesenie č. 99 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   pre p. Bc. Petra Mrvu s manţelkou 
Miroslavou, bytom Lisková č.d. 657, na základe ich ţiadosti a  uz. OZ č.74/2011 
z 16.5.2011, formou priameho predaja   podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce 
Lisková § 24  odpredaj nasledovných pozemkov: 
 



Parcela č. CKN 2233/1   orná pôda o výmere  33  m2   
Parcela č. CKN 2230      orná pôda o výmere  19  m2    
Parcela č. CKN 2228/5   orná pôda o výmere    2  m2   
Parcela č. CKN 2229/2   orná pôda o výmere  18  m2    
Parcela č. CKN 2228/3   orná pôda o výmere  15  m2 
Cena za 1m2 je 11,29€  a  bola stanovená  znalcom Ing. Bohuslavom Babkom, 
znaleckým posudkom č. 19/2011. Spolu 87 m2 v celkovej hodnote 982,23€. 
Všetky náklady spojené s predajom uvedených    pozemkov znáša kupujúci. 
 

Uznesenie č. 101 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   dotáciu vo výške  5 000,-€ na opravu 
časti vonkajšej fasády – sokla kostola Premenenia Pána v Liskovej, ktorý je 
národnou kultúrnou pamiatkou. 
 

Uznesenie č. 102 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Dodatok č. 1 k Zmluve 02/2011 zo 
dňa 30.6.2011  uzatvorenej s firmou MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 
Liptovský Mikuláš na dielo „0prava svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných 
potrubí a   zabezpečenie miešania teplej vody v Materskej škole v Liskovej.“  
Obsahom dodatku sú práce naviac, ktoré neboli zapracované vo výzve a počas 
rekonštrukcie MŠ sa zistilo, ţe   je potrebné ich uskutočniť.  Hodnota prác 
vyčíslených v dodatku je 2500,-€ s DPH. 
 

Uznesenie č. 103 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  nesúhlasí  s vydaným rozhodnutím č.483-
15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1  Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia, 
Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, ktorou mení a dopĺňa integrované  povolenie 
na vykonávanie činností (spoluspaľovanie kalov)  v prevádzke „Kotol na biomasu – 
MONDI SCP, a.s. Ruţomberok a doporučuje starostovi obce vypracovať odvolanie 
voči horeuvedenému rozhodnutiu a odoslať ho na Slovenskú inšpekciu ţivotného 
prostredia do 2. augusta 2011. 
 

Uznesenie č. 104 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   opravu fasády Obecného úradu 
v Liskovej v predpokladanej hodnote 2000,-€. 
 

Uznesenie č. 105 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   ukladá   stavebnej komisii pripraviť podklady 
a návrh opravy fasády Obecného úradu v Liskovej. 
Termín: do 30. augusta 2011 
 

Uznesenie č. 106 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   ukladá   finančnej a legislatívno-právnej komisii 
prepracovať Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková v spolupráci 
s pracovníčkou obecného úradu p. Tomkovou. 
 

Uznesenie č. 107 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   doporučuje   starostovi pozastaviť predaj 
obecných pozemkov v lokalite č. 6 – rekreačná vybavenosť (chaty) do aktualizácie 
Zásad  hospodárenia s majetkom obce Lisková. 
 

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

Člen :  Peter Štrbina               .................................... 
 

 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 

                                                                                                       starosta obce 


