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

ktoré sa konalo  dňa  3. marca  2009

Uznesenie č. 237
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 238
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                predseda: Pavol Kubala
                                                        člen : Oľga Lešková

 Uznesenie č. 239
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  volí do funkcie hlavného kontrolóra Obce Lisková
 Ing. Ferdinanda Piroha  na dobu 6 rokov.

Uznesenie č. 240
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol 
za rok 2008 prevedených hlavným kontrolórom obce Lisková.

Uznesenie č. 241
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Zmluvu o nájme nebytového priestoru 
v budove Katolíckej školy podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok Doc. 
RNDr. Jaroslava Timku PhD. /Nájom 2 489,54 €  - 75 000,-Sk./

Uznesenie č. 242
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2008
podľa predloženého návrhu s opravou gramatických chýb a doplnením čísla uznesenia .

Uznesenie č. 243
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
č. 2/2009 o určení výšky  príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková.

Uznesenie č. 244
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2009, 
ktorým sa ustanovuje miesto na    vylepovanie volebných plagátov v obci Lisková počas 
volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov 
samosprávy obce a pri konaní referenda.

Uznesenie č. 245
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  projekty na rok 2009 z Programu podpory detí 
a mládeže podľa návrhu Komisie pre mládež.

Uznesenie č. 246
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje nové tlačivá na Program ochrany a podpory 
detí a mládeže podľa návrhu Komisie pre mládež. /Tieto tlačivá doporučuje komisia zaslať 
organizáciám ./

Uznesenie č. 247
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje       podľa  bodu IV. Zmluvy o nájme s OFF 
ROAD MOTO KLUB CHOČ  nájomné na rok 2009 vo výške  33,19 € /1000,- Sk./



Uznesenie č. 248
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   vystavenie vlastnej vista blankozmenky za 
účelom zabezpečenia vystavenej  bankovej záruky na rad banky :Dexia banka Slovensko, 
a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541,  zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  v  Žiline,  Oddiel:  Sa, 
Vložka  číslo:  148/L  za  podmienok  dojednaných  v príslušnej  mandátnej   zmluve  na 
zabezpečenie úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 383.990,-€.    

Uznesenie č. 249
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   súhlasí:
1/   so zriadením vecného bremena pre p. Máriu Macíkovú,  bytom Lisková 548, na prejazd 
autom cez parcelu parc. č. C KN 1983 v areáli Základnej školy v Liskovej  na parcelu vo 
vlastníctve p. Macíkovej, ktorá hraničí s uvedeným pozemkom.   
2/ s prednostným pridelením jedného trojizbového bytu v novopostavenom bytovom dome na 
pozemku č. C KN 1983 pre p. Máriu Macíkovú alebo jej dedičov pri počiatočnom prideľovaní 
bytov. 

Uznesenie č. 250
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   na základe žiadosti p. Terézie Malej, Lisková 
č. 857 odpredaj 18 m²  z pozemku  parcelné číslo 2292 k. ú. Lisková za cenu  4,- €/ m² 
(120,50 Sk/m²) a úhradu za spracovanie geometrického plánu 199,16 € (6 000,-Sk). 
Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúca.

Uznesenie č. 251
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   ukladá  Stavebnej komisii do budúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva:

1) v spolupráci s Ing. Arch. Supukom predložiť možnosti  výstavby v areáli ZŠ
2) zaoberať sa dodatkom č. 1 k Územnému plánu obce Lisková

     

Návrhová komisia:
Predseda:   Pavol Kubala                 .........................  
 
člen : Oľga Lešková                         .........................

                                                                                                          Ján   L a u k o
                                                                                                                    starosta  obce


