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

ktoré sa konalo  dňa  12. decembra  2011 
 

Uznesenie č. 152 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ so zámenou bodov 7. 
a 8. podľa pozvánky. 
 

Uznesenie č. 153 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda: Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :  Jozef Roštek  

 
 

Uznesenie č.154 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 24.10., 
7.11., 14.11., 28.11. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č.155 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  informáciu o práci stavebného úradu 
podanú Ing. Benčom. 

 
Uznesenie č.156 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  doporučuje  starostovi odpovedať na ţiadosť firmy 
GEVOS v zmysle platnej zmluvy o dielo č. 85/2011. 

 
 

Uznesenie č. 157 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti podľa 
predloţeného návrhu. 

 
Uznesenie č. 158 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí so zrušením čerpania rezervného fondu v roku 
2011 vo výške 122 129,-€ na akciu „Nadstavba manzardovej strechy Športklubu Lisková“  
nakoľko realizácia akcie nebola ukončená v r. 2011. 
 
 

Uznesenie č. 159 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí so zrušením čerpania rezervného fondu v roku 
2011 vo výške  60 000,-€ na 2 akcie:  „Lisková - IBV Vyšné Záhumnie, Miestna komunikácia 
– zemné práce a zabudovanie spodnej vrstvy cesty“ a  „IBV Vyšné Záhumnie Lisková – 
verejný plynovod“ a zároveň súhlasí s pouţitím rezervného fondu na uvedenú akciu vo výške 
29 797,98 € z dôvodu neukončenia celej akcie v r. 2011. 
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Uznesenie č. 160 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :  
A/  schvaľuje: 

      1/ zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2011 tretím rozpočtovým opatrením nasledovne:  

1.   zvýšenie a zníženie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:   

                   Bežné príjmy   EUR 

  DPFO-výnos dane FO    -6 209 

  Daň z nehnuteľností - stavby   3 779 

  Daň z nehnuteľností - byty   -266 

  Príjem z poistného plnenia- ţiv.udalosť    5 118 

  Dotácia na rozvoj ţivotného prostredia   97 

  Dotácia na školstvo-prenesené komp. ZŠ   -460 

  Dotácia na stavebný úrad   87 

  Dotácia na register obyvateľov   -7 

  Dotácia na matričnú činnosť   -19 

  Dotácia na MŠ-predškolská výchova   163 

  Dotácia pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ   -30 

  Dotácia na sčítanie obyvateľov,domov,bytov   72 

  Celkové zvýšenie    bežných  príjmov:   2 325 

      

 Kapitálové príjmy    

2.  zníženie  príjmov  na: podpoložke kapitálového rozpočtu     

  Dotácia" Zlepšenie kvality ovzdušia-ochrana prírody-AUTO"   -10 053 

       

3.   zníženie a  zvýšenie  prevodu   príjmov z rezervného fondu  na akciu     

  Výstavba komunik.a inž.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta   -60 000 

  Výstavba komunik.a inž.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta   29 798 

  Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod     -122 129 

  Kultúrny dom  Lisková    144 090 

  Spolu prevody     RF   -8 241 

4. Zvýšenie a zníženie  výdavkov  na podpoložke bežného rozpočtu    

Program Bežné výdavky   

1. Zasadnutie orgánov obce   2 000 

3. Výdavky na sčítanie obyvateľov,domov,bytov   72 

7. Revitalizácia verejných priestranstiev    17 041 

7. Dotácia na povodne od Obv.úradu za r.2010   -5 749 

7. IBV Vyšné Záhumnie- BV   300 

8. ZŠ -prenesené kompetencie   -460 

8. Výdavky pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ   -30 

8. Dotácia na MŠ - predškolská výchova    163 

8. Výdavky na originálne kompetencie MŠ,ŠJ,ŠKD   1 600 

9. Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod     500 

9. Kultúrny dom Lisková   2 000 

10. "Zlepšenie kvality ovzdušia - ochrana prírody-AUTO"   5 144 

  Spolu zvýšenie bežných výdavkov:   22 581 

5. Zvýšenie a zníženie 
  

výdavkov na podpoložke kapitálového rozpočtu 
    

 Kapitálové výdavky    

Program:       

7. Revitalizácia verejných priestranstiev    -17 041 

7. Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta   -30 202 

7. Chodník - Niţný koniec a Vyšný koniec-prepojenie      -8 124 

9. Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod       -122 129 

9. Kultúrny dom Lisková     144 090 

10. "Zlepšenie kvality ovzdušia - ochrana prírody-AUTO"     -5 144 

  Spolu zníženie  kapitálových výdavkov:     -38 550 
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   2/  programový rozpočet Obce Lisková na rok 2012  podľa predloţeného návrhu so 
zapracovaním nasledovných pripomienok: 

        I) Akcia „Nadstavba manzardovej strechy Športklubu Lisková“   
                -  v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 122 129,-€  
                -  vo výdavkovej časti v programe 9 kapitálové výdavky 122 129,-€ 
            nakoľko realizácia akcie nebola ukončená v r. 2011. 
            
        II)  Akcia  „ Lisková - IBV Vyšné Záhumnie“ 
                -  v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 30 202,-€  
               -  vo výdavkovej časti v programe 7 kapitálové výdavky  30 202,-€ 
                    z dôvodu nedokončenej investície v r. 2011. 
 

III) V programe 12 – Administratíva zníţenie výdavkov na úroveň roka 2011 poloţka 
mzdy  - 2130,-€, odvody - 3750,-€ . 

V programe 9 – Kultúra a šport podprogram kultúrny dom beţné výdavky zvýšiť              
o sumu 5880,- na sumu 40 308,-€. 

           
B/   berie na vedomie: 
     1/ Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2012- 2014 podľa predl. návrhu. 
     
     2/  Stanovisko hlavného  kontrolóra k bodu A/2 a k bodu B/1 podľa predloţeného návrhu. 
 
 

Uznesenie č. 161 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  : 
            A/  dohodu o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Turík  
 
            B/ VZN č. 5 /2011– školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Lisková 
 

Uznesenie č. 162 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 3  k VZN č. 1/2004 Poţiarny 
poriadok Obce Lisková. 

 
Uznesenie č.163 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :  
A) pre Ing. Cyrila Fogaša,   trvale bytom Vitališovce 902 okres Liptovský Mikuláš, na základe 
jeho ţiadosti č. 30/2011 ŢP zo dňa 9. 6. 2011   odpredaj nasledujúcich pozemkov:  
a) pozemok s par. č. CNE-3763/502, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3660 m2, 
parcela registra „E“  
b) pozemok s par. č. CNE-4704, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3966 m2, parcela 
registra  „E“ 
(Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva  č. 1770, 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 zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1.) 
do vlastníctva Ing. Cyrila Fogaša, narodeného 5.7.1960,  trvale bytom Vitališovce 902 okres 
Liptovský Mikuláš v celosti. 
Schválená kúpna cena za 1 m2  je 8,50 €  (slovom osem eur päťdesiat centov). 
Celková kúpna cena je vo výške 64.821,-eur  (slovom: šesťdesiatštyritisíc osemsto dvadsať 
jeden  eur).     (7626 m2  x 8,5 € = 64,821€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov znáša kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemkov v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce 
Lisková  § 28 A ako v prípade osobitného zreteľa, nakoľko tieto pozemky  obec  pre plnenie 
obecných povinností nevyuţíva. Nadobúdateľ pozemkov nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 
7 hore citovaného zákona.    
Zámer previesť majetok týmto spôsobom  obec zverejnila 23. novembra 2011 a je 
zverejnený dodnes  na úradnej tabuli a na obecnej webovej stránke. 
(Predaj pozemkov bol schválený všetkými poslancami.) 
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B) kúpnu zmluvu  s p. Fogašom a doporučuje ju starostovi podpísať. 
 

Uznesenie č.164 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej : 
A) schvaľuje  
 a)  predaj pozemku parc. č. CKN 1226/58 o výmere 439 m², druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1072 pre obec Lisková  k.ú. Lisková, ktorý je vedený 
Správou katastra Ruţomberok, okres :Ruţomberok 
 b)  predaj pozemku parc. č. CKN 1226/124 o výmere 353 m², druh pozemku: záhrady, 
zapísaného na LV č. 1072 pre obec k.ú. Lisková, ktorý je vedený Správou katastra 
Ruţomberok, okres :Ruţomberok. 
pre Jána Lauka, rod. Lauko, narodeného 6.2.1948, trvale bytom 034 81 Lisková 659, občan 
SR a manţelku Editu Laukovú rod. Kóňovú, narodenú, 9.10. 1953 trvale bytom  bytom 034 
81 Lisková 659, občianka SR za účelom majetkoprávneho vysporiadania uţívaných 
pozemkov    pod  rodinným domom    súpisné číslo 659 a priľahlej plochy za kúpnu cenu 
3,65 €/ m²   a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv. 
Predaj uvedených pozemkov sa uskutočňuje podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písmena b 
Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov, pretoţe 
pozemok je zastavaná plocha pod stavbou vo vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlej plochy 
a svojim umiestnením a vyuţitím tvorí celok so stavbou. 
B) doporučuje starostovi podpísať kúpnu zmluvu podľa bodu A. 
(Predaj pozemkov bol schválený všetkými poslancami.) 
 

 Uznesenie č. 165 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

I. schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie I. 
polrok 2012 podľa predloţeného návrhu 

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

 
Uznesenie č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   odmenu  Ing. Milošovi Lesákovi za 
administráciu webovej stránky obce v roku 2011 vo výške      550,- € v hrubom . 
 

Uznesenie č. 167 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  súhlasí s umiestnením a zriadením prevádzky 
„Zámočnícka dielňa pre investora Ľubomíra Bančeja, Lisková č. 553, na parcele číslo CKN 
1967 LV 2878, i keď sa parcela nachádza v obytnej zóne, za predpokladu, ţe pri prevádzke 
budú dodrţané všetky hygienické, bezpečnostné a poţiarne predpisy. 

 
Uznesenie č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   odmenu  Ing. Pirohovi – kontrolórovi obce 
Lisková za 3. štvrťrok 2011 vo výške 30%. 
 

Uznesenie č. 169 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca 
Obecného zastupiteľstva v Liskovej p. Jozefa Rošteka, ktorý uviedol  pre vzdanie sa 
mandátu nasledovné dôvody: Na protest proti nehospodárnemu  plytvaniu s obecnými 
financiami: nadstavba ihriska, kúpa kultúrneho domu a nedokončenie chodníka od 
Adamčiaka po koniec obce, ktorý bol prioritou vo volebnom programe.  
 

Návrhová komisia: 

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

Člen : Jozef Roštek                  .................................... 
 
 

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 


