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

ktoré sa konalo  dňa  8. septembra  2009

Uznesenie č. 275 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva so 
zmenou poradia. Bod  č. 7 sa vymení s bodom č. 5 .

Uznesenie č. 276

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda: Pavol Kubala
                                                     člen :      Ing. Jozef Murina

Uznesenie č.277

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 30.  júna 
2009, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č.278/A

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje na základe doporučenia komisie pre verejné 
obstarávanie vypracovanie  projektovej dokumentácie  p. ING. Arch. Konfálovou 
Katarínou.(Centrum II. a oddychová zóna, DI.) Cena za dielo  je 3903,20 -€ s DPH .

Uznesenie č.278

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným  územným  plánom  obce  Lisková  a platným  Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Lisková;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou Lisková po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 50 000 eur.

Uznesenie č.279

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej   schvaľuje  do funkcie   prísediacich  Okresného  súdu 
v Ružomberku za územný obvod Lisková p. Macíkovú Máriu, p Forgáčovú Editu a p. Otíliu 
Sarovú.

Uznesenie č.280

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Lisková 
za 1. polrok 2009.



Uznesenie č.281
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  zmenu rozpočtu obce  Lisková na rok 2009 
rozpočtovým opatrením č. 1 nasledovne:
1.Zníženie a zvýšenie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:
                        Bežné príjmy   EUR  

     
a/ Daňové príjmy - výnos dane z príjmov FO  -48 769  
b/  Dotácie    
 Dotácia na  prenesené kompetencie  ZŠ  -372  
 Dotácia na MŠ-  predškolská výchova  2 388  
 Dotácia na voľby prezidenta  2 456  
 Dotácia na voľby do EÚ  1 344  
 Celkové zníženie  bežných  príjmov:  -42 953  
               

        Bežné výdavky
 Položka

: EUR  
     
2. Zvýšenie  a zníženie výdavkov na 
podpoložke bežného rozpočtu:     
 Program: 1.1. Územné plánovanie 630 5 000  
 Program: 3:       Interné služby - Voľby 630 3 800  
     
 Program: 7:Komunikácie a ver. priestranstvá -    
    7.11 Letná údržba komunikácií 630 10 000  
     
 Program: 8: Vzdelávanie    
     8.1.1 ZŠ  -   prenesené kompetencie 630 -372  
     8.4    MŠ -   predškolská výchova 630 3 384  
     8.6.1 - príspevok na stravovanie v ŠJ 630 -3 386  
 Spolu:  18 426  
       Kapitálové výdavky    
3. Zvýšenie a  zníženie 
výdavkov na podpoložke 
kapitálového rozpočtu:     
     
 Program: 7.2 Výstavba  Vyšné Záhumnie 717 -69 234  
 Program: 7.3 Revitalizácia verejných priestranstiev 716 8 000  
      / INTEREGIO/    
 Program: 8.5 Vzdelávanie - rekonštruk. budovy ZŠ 717 -17 460  
 Program: 10: Prostredie pre život    
 Program:      10.2 Pieskoviská, ihriská - kosačka  713 4 315  
      10.4 Bytovky - plány 716 13 000  
 Spolu:  -61 379  
     
 Celková úprava  výdavkov:  -42 953  

Uznesenie č.282



Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje:
A,  aby  pri  prvom  prideľovaní  bytov  v novopostavených  bytovkách  boli  uprednostnení 
nasledovní občania: p. Kunová Mária,   manželia Ida a Ján Balco, a Pavol Mariaš, prípadne 
ich  rodinní  príslušníci  (rodičia  a deti),   pokiaľ  splnia  podmienky  uvedené  vo 
Všeobecnezáväznom nariadení  o  podmienkach prideľovania  bytov určených  na  nájom v 
bytových domoch postavených s podporou štátu. /Odôvodnenie: obmedzenie vlastníckych 
práv z dôvodu výstavby bytoviek./ 

B.  po vybudovaní bytoviek  prejazd autom cez parcelu parc. č. C KN 1983 v areáli Základnej 
školy v Liskovej  na parcelu vo vlastníctve občanov uvedených v bode A, ktorá hraničí 
s uvedeným pozemkom.   

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

člen :  Ing. Jozef Murina               .........................

                                                           

                                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                                 starosta  obce


