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

ktoré sa konalo  dňa  10. februára  2009

Uznesenie č. 231

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  program mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 232

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                predseda: Pavol Kubala
                                                        člen : PaedDr. Mojmír Šrobár

 Uznesenie č. 233
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A/  schvaľuje: 
     1/  Výstavbu nájomných bytov 10 b.j. – bytový dom a čerpanie úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania v r. 2009 vo výške    75 %  z obstarávacích nákladov.

     2/ Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Lisková č. 1/2009 o podmienkach 
prideľovania bytov určených na nájom v bytových  domoch postavených s podporou štátu, 
ktoré upravuje nájom bytov podľa podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania o poskytnutí 
úveru a výnosu MVaRR SR zo 7. decembra 2006 číslo V-1/2006 o poskytovaní dotácií na 
rozvoj bývania v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
 
B/ súhlasí:
    1/  súhlasí s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v r. 2009 na výstavbu 

nájomných bytov a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v zákone NR SR č. 
607/2003 Z.z. v znení noviel a ostatných nadväzujúcich predpisov, vrátane súhlasu 
s nájomným charakterom bytov a zriadením záložného práva v prospech ŠFRB po 
ukončení výstavby,

   2/ v rámci financovania s prijatím bankovej záruky na úver zo ŠFRB v nasledovnom 
peňažnom ústave – v Dexii banke Slovensko,

   3/ aby v rozpočte obce boli vyčlenené finančné prostriedky na pravidelné splácanie úveru 
/istiny a úroku/ na výstavbu nájomných bytov počas  trvania zmluvného  vzťahu so 
ŠFRB

       
    4/ s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov vo výške 

25 % z oprávnených nákladov na Krajský  stavebný úrad  a MVaRR SR.

     5/  s podmienkami na obstarávanie nájomných bytov podľa výnosu MVaRR SR zo 7. 
decembra 2006 číslo V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení 
neskorších predpisov.

         Súčasne súhlasí so zriadením záložného práva v prospech MVaRR SR a zachovaním 
nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov.

       

Uznesenie č. 234
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
1/  schvaľuje  za dodávateľa stavby  bytovky – 10 b.j. na základe verejného obstarávania 
a doporučenia  Komisiou  pre  verejné  obstarávanie  firmu  Lesostav  s.r.o.  L.  Hrádok, 
Sládkovičova 1966,  03401  Ružomberok. Hodnota diela bez DPH je 492 960,-€.

2/  doporučuje  starostovi obce podpísať  v zmysle bodu 1 zmluvu o dielo.



Uznesenie č. 235
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zmenu  rozpočtu Obce Lisková na rok 2009 
rozpočtovým  opatrením č.1/2009 podľa priloženého návrhu.

Uznesenie č. 236
Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje za  opatrovníka  Romana  Bencúra 
štatutárneho  zástupcu   Obce Lisková –  starostu  obce  -   Jána Lauku  do  konca 
volebného obdobia. 

Návrhová komisia:
Predseda:   Pavol Kubala                 .........................  
 
člen :  PaedDr. Mojmír Šrobár           .........................

                                                                                                          Ján   L a u k o
                                                                                                                    starosta  obce


