
 
U Z N E S E N I A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa konalo  dňa  12. marca  2012 

 
 

Uznesenie č. 183 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ . 
 

Uznesenie č. 184 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda: Veronika Daňová 
                                                     člen: Mgr. Jaroslav Timko  

 
Uznesenie č.185 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 6.2. 2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 186 
 

Obecné zastupiteľstvo   v Liskovej schvaľuje  podklady na zápis do  kroniky za rok 2011. 
 

Uznesenie č. 187 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí  na základe predloženej projektovej dokumentácie 
Ing. M. Lukača  so spracovaním dvoch variant opravy strechy na kultúrnom dome:  

1. varianta - oprava pôvodnej strechy s oteplením 
2. varianta – projekčné spracovanie valbovej strechy nad prednou časťou strechy 

a zbytok v pôvodnej forme.  
K obidvom variantám vypracovať výkaz výmer.                                           Termín: 31. 3.2012 
 

Uznesenie č. 188 
 

Obecné zastupiteľstvo   v Liskovej: 
- schvaľuje  zverejnenie zobrazenia priestorov kultúrneho domu v elektronickej forme 

na stránkach obce do 21.3.2012 
- vyzýva obyvateľov na predloženie návrhov na využitie priestorov kultúrneho domu   

do 11. 4. 2012   
V prípade záujmu  starosta zabezpečí obhliadku priestorov KD dňa 24. 3. 2012 od 8.00 
hod. do 10.00 hod. 
-   poveruje pracovnú skupinu pre KD predložiť do 30. 4. 2012 návrhy možného  využitia 
kultúrneho domu so zahrnutými návrhmi od občanov.  

 
 

Uznesenie č. 189 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje: 
A) opravu  zrejmej nesprávnosti v uznesení č. 126 v písmenách a) a b)  zo dňa 

24.10.2011 a v uznesení č. 163 v bode A písmenách a) a b)  zo dňa 12.12.2011. 
V uvedených uzneseniach sa  vypúšťajú v označení pozemku písmena „CNE“. 

 
B) dodatok č 1 ku kúpnej zmluve podpísanej dňa 13. 1. 2012  s p. Fogašom  

a doporučuje ho starostovi podpísať. 
 

 
 
 



Uznesenie č.190  
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zverejnenie zámeru odpredať pre Ing. Cyrila 
Fogaša,  narodeného 5.7.1960, trvale bytom Vitališovce 902 okres Liptovský Mikuláš, na 
základe jeho žiadosti č. 29/2012 ŽP zo dňa 2.3. 2012     pozemok s par. č. 4703, druh 
pozemku – Orná pôda, s výmerou 360 m2, parcela registra „E“  
do vlastníctva Ing. Cyrila Fogaša, narodeného 5.7.1960,  trvale bytom Vitališovce 902 okres 
Liptovský Mikuláš v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 1770, ktorý je vedený Správou katastra 
Ružomberok, okres:Ružomberok , obec Lisková, katastrálne územie: Lisková a to časť „A – 
majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 8,50 €  (slovom osem eur päťdesiat centov). 
Celková kúpna cena je vo výške 3060,-eur  (slovom: Tritisícšesťdesiat eur).     (360 m2  x 8,5 
€ = 3060,-€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov bude  znášať kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje 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 
nevyužíva.   Pozemky budú využité pre potreby rozvoja letiska Lisková – výstavba hangáru. 
Rozvojom letiska sa podporí a zvýši atraktívnosť nielen obce Lisková, ale aj celého regiónu. 
Nadobúdateľ pozemku nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného zákona.  

 
Uznesenie č. 191 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:  

A) berie na vedomie  odstúpenie člena Sociálnej komisie Mgr. Lukáša Daňu 
B) schvaľuje za člena Sociálnej komisie p. Elenu Lukáčovú 

 
Uznesenie č. 192 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá  Komisii pre kultúru a šport spracovať návrh na 
zabezpečenie osláv 760. výročia založenia obce a 80. výročia založenia športu v obci 
Lisková. 

 
Uznesenie č. 193 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    berie na vedomie  úpravu výšky nájomného 
v nájomných zmluvách budov vo vlastníctve obce o 3,9% podľa miery inflácie za rok 2011. 
 

 
Uznesenie č. 194 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  súhlasí  s umiestnením stavby „Manipulačná bunka pre 
poľnohospodárske náradie“ pre stavebníka Ing. Ondreja Budiaka v lokalite pod horou na 
parc. KNC č. 2328/8 v KU Lisková. 
 

 

Návrhová komisia: 

Predseda: Veronika Daňová      .................................... 

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

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 

 


