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

ktoré sa konalo  dňa  16.  marca  2010

Uznesenie č. 328 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 329
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení : 

                                                     predseda: Pavol Kubala

                                                     člen :  Stanislav Demko

Uznesenie č.330
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa
2. 2. 2010, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

Uznesenie č. 331 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi obce zistiť, či je v delimitačnom 
protokole návrh ulice cez Švárnych a Gaganovcov.

Uznesenie č. 332
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisie pre verejné obstarávanie  
A/ schvaľuje   za dodávateľa 2. etapy  stavby  „IBV – Vyšné Záhumnie Lisková SO 01 – 
rozšírenie vodovodu – zemné práce a SO 02  Rozšírenie kanalizácie – zemné práce“  firmu 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, ktorá dala 
najnižšiu cenovú ponuku:

- na rozšírenie vodovodu    – zemné práce  16 004,-€ s DPH
- na rozšírenie kanalizácie -  zemné práce  16 060,-€ s DPH

B/ doporučuje starostovi obce podpísať s dodávateľom uvedeným v bode A zmluvu.

Uznesenie č. 333
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisie pre verejné obstarávanie  
A/ schvaľuje   Ing. Dominik Olos, Kostolíky 359/9, 034 91 Hubová, ktorá dala najnižšiu 

cenovú ponuku –  3 451,- € s DPH  na dodávku ozvučenia Domu smútku a cintorína.
B/ doporučuje starostovi obce podpísať s dodávateľom uvedeným v bode A zmluvu

Uznesenie č. 334
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ruší  uznesenie č. 273 v bode dva pre odstúpenie 
dodávateľa nábytku pre projekt  „Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením a výmenou okien, 
ZŠ Lisková a zateplenie materskej školy s výmenou okien“.

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

Člen :  Stanislav Demko                ...................................

                                                                                                          Ján   L a u k o

                                                                                                                     starosta obce


