
 
U Z N E S E N I A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,  ktoré sa konalo  dňa  11.2.2013 
 
 

Uznesenie č. 277 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ.   
 

Uznesenie č. 278 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda: Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :  Mgr. Miroslav Ondrejka 
 

Uznesenie č. 279 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 10.12.2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 280  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   zmenu program OZ  zámenou poradia bodov 
program OZ č. 5 a č. 6.  
 

Uznesenie č. 281  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania,  doporučenia Komisie 
pre verejné obstarávanie a elektronickej aukcie    schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Zateplenie 
materskej školy v Liskovej“ firmu  GEVOS, s.r.o. 032 11 Galovany 162  a doporučuje starostovi 
podpísať zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je 46 080,- €  (38 400,- € + 20%DPH 7 680,-€). 
 

Uznesenie č. 282  
Obecné zastupiteľstvo  v Liskovej  berie na vedomie  : 
a/ správu  o činnosti   a  výsledkoch  kontrol  za  rok  2012  prevedených  hlavným kontrolórom 

obce Lisková 
b/ správu hlavného kontrolóra obce z kontroly procesu mimoriadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu  majetku a záväzkov k 31.10.2012 v Základnej škole s materskou školou 
Lisková 

 
Uznesenie č. 283  

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   Plán podujatí na rok 2013 v obci Lisková podľa 
predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 284   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   prerozdelenie dotácií v celkovej výške 19 842,- € 
nasledovne: 

 
Organizácia   € 

 OŠK                                                        15 500,00 

 Domka                                                      1 978,00 

 SZZ                                                              332,00 

JDS                                                              600,00 

Zväz PCCH                                                   250,00 

0S ČK                                                           332,00 

Dobrovoľný požiarny zbor                             500,00 

OF ROAD MOTO KLUB CHOĆ   350,00 



 
Uznesenie č. 285   

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   poistenie majetku v zmysle predložených zmlúv a 
doporučuje starostovi zmluvy podpísať (Návrh zmluvy č.443: poistenie v sume 33200,-€ poistné 
135,65€, Návrh zmluvy č. 0109000440: poistenie v sume 2 141 276,-€ poistné 770,86 €)  
a doporučuje ich  starostovi obce podpísať. 
 

Uznesenie č. 286   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   Zmluvu o združenej dodávke elektriny so 
Stredoslovenskou energetikou a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina podľa predloženého návrhu a 
doporučuje ju starostovi obce podpísať. 
 

Uznesenie č. 287   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   Zmluvu  na zriadenie vecného bremena 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch, ktoré vlastní obec a sú dotknuté 
realizáciou stavby “Lisková – Vyšné záhumnie” (uloženie zemného káblového NN vedenia)  
so  Stredoslovenskou energetikou a.s.,   Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina podľa predloženého 
návrhu a doporučuje ju starostovi obce podpísať. 
 

Uznesenie č. 288   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Zmluvu o nájme pozemkov s 
Poľnohospodárskym družstvom Ludrová podľa predloženého návrhu a doporučuje ju starostovi 
obce podpísať v trvaní 5 rokov... 
 

Uznesenie č. 289   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Zmluvu o nájme pozemkov s 
Poľnohospodárskym družstvom Likavka podľa predloženého návrhu a doporučuje ju starostovi 
obce podpísať. v trvaní 5 rokov. 
 

Uznesenie č. 290  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  Licenčnú zmluvu  o odkúpení licencie  
s Ing. Arch. Janou Ivanovovou..  podľa predloženého návrhu a doporučuje ju starostovi obce 
podpísať. Poskytovateľ licencie je autorom architektonickej štúdie –   Rekonštrukcia kultúrneho 
domu Lisková č. štúdie:.súťažný návrh č. 4. 
 

Uznesenie č. 291   
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje     odpredaj betónových rúr v cene 30,-€/ks  .           
 

  
 
 

Návrhová komisia: 

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

Člen : Mgr. Miroslav Ondrejka        .................................... 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 
 


