
 
U Z N E S E N I A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa konalo  dňa  14. mája  2012 

 
 

Uznesenie č. 195 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ s upraveným poradím. 
 
 

Uznesenie č. 196 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda: Ing.  Miloš Lesák 
                                                     člen: Mgr. Jaroslav Timko 
 
 

Uznesenie č.197 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 12.3. 2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh.  
 
 

Uznesenie č.198 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie informáciu Ing. Renáty Galanovej – 
zástupkyne ZŠ, o činnosti  ZŠ s MŠ Lisková za 1. aţ 4. mesiac 2012.   

 
 

Uznesenie č.199 
    Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

1/ schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Plnenie a čerpanie rozpočtu 2011 

  v EURÁCH  

 Beţné príjmy obce  911 387   

 Beţné príjmy RO 24 721  

 Beţné výdavky obce 362 979   

 Beţné príjmy školy  - vlastné 24 721  

 Beţné výdavky RO 436 506   

 Hospodárenie Beţného rozpočtu 136 623   

    

 Kapitálové príjmy obce  1 113 434  

 Kapitálové príjmy RO 0   

 Kapitálové výdavky obce 1 345 271  

 Kapitálové výdavky RO 0   

 Hospodárenie Kapitálového rozpočtu -231 837  

    

 Rozdiel – schodok  rozpočtu          - 95 214  

    

 
Finančné príjmy obce – finančné príjmové  
operácie,  rezervný fond 184 673  

 Finančné výdavky obce 0  

 Hospodárenie Fin.operácí a RF 184 673  

    

 Prebytok  z pouţitého rezerv.fondu 89 459   
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         Usporiadanie schodku hospodárenia za rok 2011 

               EUR    

 Hospodárenie celkom    

 Príjmy     celkom 2 049 540,73  

 Výdavky celkom     2 144 755,53  

 Rozdiel – schodok   rozpočtu                                                                                                                                                                              -95 214,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Zostatok  nevyčerpaných     

 prostriedkov z KÚ ţivot. prostredia     

 na škody spôsobené povodňou 2010            10 785,00  

 Pouţitie rezervného fondu           173 887,99  

 Prebytok  z pouţitého rezerv.fondu            89 458,19    

 
2/ schvaľuje usporiadanie schodku rozpočtu za rok 2011 vo výške  – 95 214,80 €, schodok 
rozpočtu sa vykryje nasledovne:  

- prevodom zostatku nevyčerpaných prostriedkov z r.2010 vo výške 10 785,- € 
- finančnými prostriedkami z rezervného fondu  vo výške  173 887,99 € 

 
3/ schvaľuje prebytok pouţitého rezervného fondu vo výške: 89 458,19 €,  zistený podľa 
ustanovení § 10 ods.3. pís.a/,b/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátiť 
späť do  rezervného fondu obce. 
 
4/ berie na vedomie:  
     a/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za r.2011 
     b/  Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za r.2011 

 
Uznesenie č.200 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje za audítora pre Obec Liskovú Ing. Jozefínu 
Smolkovú, Pittsburgská 9/29, Ţilina. 

 
Uznesenie č. 201 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :  
1) pre Ing. Cyrila Fogaša,  narodeného 5.7.1960, trvale bytom Vitálišovce 902 okres 
Liptovský Mikuláš, na základe jeho ţiadosti č. 29/2012 ŢP zo dňa 2.3. 2012  odpredaj   
pozemku 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 Vitálišovce 902 okres 
Liptovský Mikuláš v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná 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. 
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 
nevyuţíva.   Pozemky budú vyuţité 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.  
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Zámer previesť majetok týmto spôsobom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 12. 
3. 2012 uznesením 190, bol zverejnený od 15.3.2012 do 14.5.2012   na úradnej tabuli a na 
obecnej webovej stránke. 
 
2) kúpnu zmluvu  s p. Fogašom a doporučuje ju starostovi podpísať. 

 
Uznesenie č. 202 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   plat starostu Obce Lisková Ing. Jozefa 
Murinu s účinnosťou od 1.6.2012:   
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..                                                         1 556,28 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o  18,17  %                           282,77  € 
Plat podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu                 1 839,05  € 
                                                                                           Zaokrúhlené            1 840,- € 

 
Uznesenie č. 203 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   udelenie Čestného občianstva obce Lisková:  
 

1) Mgr. Ing. Stanislavovi  Culkovi – správcovi rímsko-katolíckej farnosti Lisková 
 

Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková  Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi – správcovi rímsko-katolíckej farnosti Lisková  pri 
príleţitosti významného ţivotného jubilea – 50 rokov ţivota  a 760. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Lisková. Vdp. Stanislav Culka počas  15. ročného pôsobenia vo farnosti obce 
Lisková významnou mierou prispieva k obohateniu duchovného ţivota veriacich 
spoluobčanov obce, stará sa o výchovu mládeţe, ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok 
v obci. 

 
2) Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi mesta Kravaře, Česká republika  

 
Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi druţobného mesta Kravaře, Česká republika,  
pri príleţitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková.  Ing. Andreas Hahn počas 
10 -  ročného pôsobenia vo funkcii starostu druţobného mesta Kravaře  sa veľmi aktívne 
podieľa na rozvíjaní a prehlbovaní vyše 40- ročnej druţby medzi mestom Kravaře a obcou 
Lisková.  
 

Uznesenie č. 204 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   preplatenie nedoplatku v roku 2011 za 
dodávku energií v budove katolíckej školy (časť budovy je prenajatá pre potreby obce)  
vo výške  1 256,34 €. 
 

Uznesenie č. 205 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    doporučuje  starostovi : 
a) Kontaktovať odborníka, ktorý má skúsenosti so zadávaním architektonických štúdií 

a pozvať ho na zasadnutie OZ 
b) Odborníka pozvať na stretnutie s pracovnou skupinou pre kultúrny dom, kde spoločne 

vypracujú zadanie súťaţe so zapracovaním podmienok 
c) predloţiť znenie podmienok súťaţe na schválenie  obecnému zastupiteľstvu 
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Uznesenie č. 206 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   poskytnutie starých zberných kontajnerov 
v počte 6 ks pre kynologický oddiel pri OŠK Lisková. 

 
Uznesenie č. 207 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   odmenu hlavnému kontrolórovi obce 

 za I. štvrťrok 2012 vo výške 30% zo základného platu. 
 

Návrhová komisia: 

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

Člen : Mgr. Jaroslav Timko        .................................... 
                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 

 


