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

ktoré sa konalo  dňa  28. novembra  2011 
 

Uznesenie č. 146 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 147 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda: Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :   Veronika Daňová      
 

Uznesenie č. 148 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje : 
A) kúpu nehnuteľnosti – druţstevný kultúrny dom,  súpisné číslo 366, druh stavby – 
budova pre kultúrnu a verejnú zábavu postavenú na parcele číslo  KNC 658. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 426, ktorý je vedený Správou 
katastra Ruţomberok, okres:Ruţomberok , obec Lisková, katastrálne územie: 
Lisková a to časť „A – majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísané : Poľnohospodárske druţstvo Lisková-Sliače, 
034 81 Lisková, SR -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Zmluvné strany Poľnohospodárske druţstvo Lisková  - Sliače so sídlom 034 81  
Lisková zapísané v obchodnom  registri Okresného súdu v Ţiline v oddiely Dr vo 
vloţke č. 127/L, IČO: 00195685, v mene ktorého konajú Ing. Dušan Štefaničiak, 
predseda predstavenstva, Ing. Ruţena Fridrichová, podpredseda predstavenstva,  
(ďalej len „predávajúci“) a Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková, 
IČO   00315559, v mene ktorého koná Ing. Jozef Murina, starosta obce (ďalej len 
kupujúci“) sa dohodli na cene za predávanú nehnuteľnosť vo výške 150 000,-€ 
(slovom jednostopäťdesiat tisíc €), ktorá je obvyklá v mieste samom. Súčasťou 
prevodu je aj hnuteľný majetok nachádzajúci sa v priestoroch kupovanej 
nehnuteľnosti. 
B) kúpnu zmluvu č. 96/2011 a doporučuje ju starostovi podpísať  a zverejniť na 
obecnej webovej stránke. 

Uznesenie č. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí s pouţitím rezervného fondu na zaplatenie 
kúpnej ceny za Druţstevný kultúrny dom v Liskovej vo výške 144 090,-€ a jeho 
zapracovaním do zmeny rozpočtu v roku 2011 rozpočtovým opatrením č. 3. 
 

Uznesenie č. 150 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   doporučuje starostovi Obce Lisková Ing. Jozefovi  
Murinovi vstúpiť do jednania s Obecným urbariátom, pozemkovým spoločenstvom 
Lisková k zámeru podpisovania nájomných zmlúv pre výstavbu stavieb na 
pozemkoch  Obecného urbariátu, pozemkového  spoločenstva Lisková. 
 

Uznesenie č. 151 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  komisiu na preberanie hnuteľného 
majetku Druţstevného kultúrneho domu v Liskovej  v zloţení: Mgr. Miroslav 
Ondrejka, Ing. Ferdinand Piroh, p. Veronika Daňová, p. Edita Forgáčová, p.Jarmila 
Barteková, p. Jozef Roštek. Komisiu zvolá starosta. 

 
Návrhová komisia: 

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

Člen :    Veronika Daňová         .................................... 
 
 

                                                                                           Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                 starosta obce 


