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

ktoré sa konalo  dňa  26.  mája  2009

Uznesenie č. 259
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 260
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :        Jozef Roštek

Uznesenie č. 261
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 20. apríla 
2009, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č. 262

1./  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a  celoročné hospodárenie za rok 
2008 bez výhrad.
A/ Príjmy:
Bežné príjmy obec:               25.909.474,40 Sk
Kapitálové príjmy:   1.997.290,00 Sk

                                

Spolu príjmy  :                       27.906.764,40 Sk

B/ Výdavky:
Bežné výdavky obec:         7.628.000,53 Sk
Kapitálové výdavky obec:          1.500.429,50 Sk
Bežné výdavky – školstvo:     11.284.807,65 Sk
Kapitálové výdavky – školstvo:      106.357,40 Sk
Spolu výdavky:             20.519.595,08 Sk

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce:
a/ príjmy za rok 2008 v Sk.............................................27.906.764,40 Sk
b/ výdavky za rok 2008 v Sk..........................................20.519.595,08 Sk
Celkom výsledok hospodárenia.......................................7.387.169,32 Sk

2./Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške : 

7.387.169,32  Sk 

3./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  za rok 2008
b/ správu audítora za rok 2008

Uznesenie č. 263
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   správu p. Pavla Kubalu - predsedu 
Komisie  na  ochranu  verejného  záujmu,  o prejednaní  Oznámenia  funkcií,   zamestnaní, 
činností  a  majetkových pomerov v zmysle  čl.  7  zákona 357/2004  o ochrane  verejného 



záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov,  ktoré podal starosta obce Lisková Ján 
Lauko za rok 2008.

Uznesenie č. 264
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje:
1. odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 1. štvrťrok 2009  vo výške 2000,- Sk 
za mesiac.

2. starostovi obce  p. Jánovi Laukovi  odmenu za  1. štvrťrok 2009  vo výške 30,714 % zo 
skutočne vyplatenej  základnej mzdy. 

3. odmenu za 1. štvrťrok 2009 hlavnému kontrolórovi Ing. Ferdinandovi Pirohovi vo výške 
30% z mesačného platu.

Uznesenie č. 265
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce previesť súpis všetkých obecných 
pozemkov evidovaných na liste vlastníctva obce a  tie, ktoré nie sú v majetku obce oceniť 
a zaviesť do majetku obce.
                                                                                                            Termín: november 2009

Uznesenie č. 266
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu:
a/ vypracovať metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého majetku, tak pre obec ako pre ZŠ 
s MŠ Lisková                                                                                       Termín: september 2009

b/ vypracovať vnútorný predpis  pre vykonávanie inventarizácie majetku, tak pre obec ako 
pre ZŠ s MŠ Lisková                                                                           Termín: september 2009

Uznesenie č. 267
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje riaditeľa  ZŠ s MŠ Lisková za člena  Školskej komisie pri 
Obecnom zastupiteľstve obce Lisková.

Uznesenie č. 268
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce prešetriť anonymnú sťažnosť 
podanú na adresu poslanca Doc. RNDr., PhD. Timku.  Výsledok šetrenia predloží Finančnej 
a legislatívno-právnej pri  Obecnom zastupiteľstve obce Lisková.      
                                                                                           Termín: do budúceho riadneho OZ

Uznesenie č. 269
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie kosačky v hodnote 4315,20 € (130 tis. Sk) od 
firmy Interles.

Predseda:   Pavol Kubala            .........................  

člen :  Jozef Roštek                      .........................

                                                           

                                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                                 starosta  obce


