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

ktoré sa konalo  dňa  7. decembra  2009

Uznesenie č. 294 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
doplnený v bode 8/A  o bod  Prestavba školy – financovanie. Ostatné body sa posunú.

Uznesenie č. 295
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení : 

                                                     predseda: Pavol Kubala

                                                     člen : Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.
   

Uznesenie č.296
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa
20. 10. 2009, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č. 297
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
č. 4/2009 o určení výšky  príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková.

Uznesenie č. 298
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
č.  5/2009  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a  mzdy  na  dieťa   v materskej  škole  a 
v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková

Uznesenie č. 299
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  VZN 6/2009 o dani z nehnuteľnosti podľa 
predloženého návrhu.

Uznesenie č. 300
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej : 
A/  schvaľuje:

    1/  z dôvodu zabezpečenia plynulosti pokračovania rekonštrukcie školy, ako aj 
jednoduchšej administratívy na základe doporučenia FLPK použitie rezervného fondu na 
úhradu  1 splátky na investičnú akciu: „Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením 
a výmenou okien“

       a)za zrealizované stavebné práce  firme Stabil a.s. Žilina vo výške: 351 882, 05 € s DPH
b)za výkon činnosti stavebného dozoru firme BH-S, s.r.o. Žilina vo výške 1785,-€ s DPH.

       
       2/ zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2009 druhým rozpočtovým opatrením podľa 

predloženého návrhu
       3/  schvaľuje programový rozpočet Obce Lisková na rok 2010  podľa predloženého 

návrhu
B/   berie na vedomie:
     1/  berie na vedomie čerpanie rozpočtu za ¾ roka 2009
     2/ Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2011-2012 podľa predl. návrhu
     3/  Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu A/2 a k bodu B/2 podľa predloženého návrhu
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Uznesenie č. 301
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií 
v roku 2010  nasledovne: 
 OŠK                                                       11 618,00  €
 Domka                                                     1 979,00  €                              
 SZZ                                                             332,00 €
 SZPB                                                          150,00 € 
JDS                                                             465,00  €  
Zväz PCCH                                                  200,00 €                           
0S ČK                                                          332,00 €
Dobrovoľný požiarny zbor                           150,00 €           
                                         

Uznesenie č. 302
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A)   schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2010 
podľa predloženého návrhu
B)  poveruje  hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 
predloženého  plánu kontrolnej činnosti  v súlade s § 12, ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Uznesenie č.303
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje: 
1)   vystavenie bankovej záruky vo výške 800.000,-€.     Dexia bankou 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 (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej 
zmluve na zabezpečenie úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 800 000,-€.    

2)  Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky.  

Uznesenie č. 304
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje :
a/ výstavbu viacúčelového ihriska s umelým povrchom, ktoré bude umiestnené v areáli 
základnej školy. Pozemok je vo vlastníctve obce.
b/ podanie žiadosti na Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekretariát splnomocnenca vlády SR 
pre mládež a šport - o dotáciu 40 000,-€  na vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým 
povrchom  
c/ spolufinancovanie viacúčelového ihriska vo výške do  40 000,-€.

Uznesenie č. 305
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí s odpísaním pohľadávky Ing. Kasanického 
z účtovníctva z dôvodu, že náklady obce  na vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní by 
boli vyššie ako je výška predmetnej pohľadávky (5000,-Sk).

Uznesenie č. 306
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   úhradu 830,- € na základe faktúry 
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Lisková za nájom  a zvýšené náklady v cirkevnej škole, 
ktorá sa využíva na vyučovanie počas rekonštrukcie ZŠ.
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Uznesenie č. 307
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  v rámci Programu podpory a ochrany detí 
a mládeže:
A/ na rok 2010 nasledovné projekty: 

Č. názov projektu podávate
ľ

termín 
akcie

počet 
detí

účast
.

poznámka priemerné 
náklady na 1 
účastníka v € 
(požadované)

doporuč
ená 

suma €

doporučená 
suma SK

1. Zimná 
olympiáda

Domka január 40 2,00 80 2410,08

2. Tvorivé dielne Domka február 25 3,00 75 2259,45

3. Prídedinský 
tábor

Domka február 200 5 dní * 40 
účastníkov

2,00 400 12050,40

4. Dobrodružná 
výprava

Domka apríl 40 2,00 80 2410,08

5. Deň na 
korčuliach

Domka máj 30 2,00 60 1807,56

6. Bodka za 
prázdninami

Domka jún 40 3,00 120 3615,12

7. Turistický výlet Domka september 30 3,00 90 2711,34

8. Športový deň 
mladých

Domka október 40 3,00 120 3615,12

9. Tvorivé dielne Domka november 25 3,00 75 2259,45

10. Majme čistý les JD apríl - máj 15 viac dní 4,00 60 1807,56

11. Plávaj žabka JD júl - august 30 viac dní 5,00 150 4518,90

12. Športové hry 
dôchodcov a 
detí

JD máj 
(soboty)

40 2,50 100 3012,60

13. Múzeum SNP 
B.B.

ZOSZPB jún 45 3,00 135 4067,01

14. Stolnotenisový 
turnaj

OŠK marec 15 4,43 45 1355,67

15. Stolnotenisový 
turnaj

OŠK november 19 3,49 57 1717,18

Podaných spolu : 15 projektov               
 predpokladaný počet detí na akciách : 634

2,65 1 
647,00
Spolu 

49 617,52 
Spolu

B/ nové tlačivá
C/ aby sa  nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 použili na nákup antuky 

a sietí na  malé bránky.

Uznesenie č. 308
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnému 
kontrolórovi  obce na tri hodiny denne.

Uznesenie č. 309
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    ukladá   Sociálnej a kultúrnej komisii pripraviť podmienky 
organizovania kultúrnych a spoločenských akcií.
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Uznesenie č. 310
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje,  aby starosta  obce predložil  do 
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Správu o plnení  Programového 
vyhlásenia na volebné obdobie rokov 2007-2010. 

Uznesenie č. 311
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje  odmenu Ing. Milošovi Lesákovi za administráciu 
webovej stránky obce v roku 2009 vo výške 450,- € v hrubom. 

Uznesenie č. 312
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje starostovi obce  p. Jánovi Laukovi  odmenu za  3. 
štvrťrok 2009  vo výške 26,25 % zo skutočne vyplatenej  základnej mzdy. 

Uznesenie č. 313
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje  odmenu za 2, 3 a 4 štvrťrok 2009 hlavnému 
kontrolórovi Ing. Ferdinandovi Pirohovi vo výške   30% z mesačného platu.

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

člen :  Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD. .........................

                                                           

                                                                                                   Ján   L a u k o

                                                                                                                 starosta  obce
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