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

ktoré sa konalo  dňa  15. júna  2010

Uznesenie č. 347 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
1)   program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2)  návrhovú komisiu v zložení :  predseda: Pavol Kubala

                                                     člen :  Jozef Roštek

Uznesenie č.348
1. Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  Záverečný  účet  obce  za  rok  2009   a   celoročné 

hospodárenie bez výhrad.

Plnenie a čerpanie rozpočtu 2009
v EURÁCH

Bežné príjmy obce 989 458,00
Bežné príjmy RO 18 527,00
Bežné výdavky obce 288 082,00
Bežné výdavky RO 432 466,00
Hospodárenie BR 287 437,00

Kapitálové príjmy obce 72,00
Kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky obce 65 340,00
Kapitálové výdavky RO 0,00
Hospodárenie KR -65 268,00

Finančné príjmy obce 353 667,00
Finančné výdavky obce 353 667,00
Hospodárenie FO 0,00

Hospodárenie celkom 222 169,00

Zostatok  nevyčerpaných -110 324,15
prostriedkov NDS za r.2009  

Hospodárenie celkom 111 844,85

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009 je :    111 844,85 €   
2. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje použitie prebytku v sume   111 844,85 € , zisteného 
podľa  ustanovenia  §  10  ods.  3  písm.  a)  a b)  zákona  č.  583/2004  Z.z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
 
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:  
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2009
b/ správu audítora za rok 2009

Uznesenie č.349
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Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2010 
prvým rozpočtovým opatrením podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie č.350
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

1) berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 12.4. 2010, ktorú uskutočnil hlavný 
kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh.

2) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková 
      na II. polrok 2010.

3) Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 
predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12, ods. 2 zákona č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

Uznesenie č.351
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
číslo 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci 
Lisková podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 352
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje:    Predloženie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia 
 obce Lisková“, ktorý je realizovaný v obci Lisková.

a) Zabezpečenie realizácie po schválení žiadosti o NFP.
b) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 263 000,- 

Eur s DPH na projekt vo výške 13 150,-  Eur s DPH.

Uznesenie č. 353
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  vnútorný  predpis č. 1/2010 „Zásady postupu 
pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lisková“ podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 354
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe verejného obstarávania a doporučenia 
Komisiou pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa stavby  „Revitalizácia 
verejných priestranstiev v obci Lisková“  firmu  Stabil a.s., Námestie hrdinov 5, 010 03 Žilina - 
Budatín  a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela bez DPH je 
795 581,12€  (s DPH – 946 741,53€). 

Uznesenie č. 355
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje      zmluvu s Poľnohospodárskym družstvom 
Lisková – Sliače  o prenájme pozemku v areáli PD na obecné kompostovisko za 200,- € 
mesačne, dostupnosť pre občanov 3 dni v pracovnom týždni a v sobotu.

Uznesenie č.356
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej určuje na volebné obdobie rokov 2010 -2014 :

1.)     9  poslancov obecného zastupiteľstva v obci Lisková. 

2)     rozsah výkonu funkcie starostu na celý pracovný úväzok

Uznesenie č.357
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej žiada pre neskoré a nedostatočné plnenie daní PO a FO 
nedoplatky vymáhať. (Pomocou uplatnenia penálov  z omeškania.)

Uznesenie č. 358
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Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  na základe písomnej žiadosti 
Rímskokatolíckeho farského úradu v Liskovej dotáciu 7 000,- € na vymaľovanie a opravu 
vnútornej fasády kostola.

Uznesenie č. 359
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá  stavebnej komisii do budúceho zasadnutia OZ 
pripraviť riešenie žiadosti o vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu p. Sara Petra ml. 
s prizvaním dotknutých osôb.

Uznesenie č. 360
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  doporučuje starostovi obce vykonať  inventarizáciu 
majetku obce ku skončeniu funkčného obdobia.

Uznesenie č. 361
Obecné zastupiteľstvo nepovoľuje umiestnenie stánku na námestí pri DKD.

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

       Člen :  Jozef Roštek                       ...................................

                                                                                                           Ján   L a u k o

                                                                                                                     starosta obce
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