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

ktoré sa konalo  dňa  11. apríla  2011 
 

Uznesenie č. 45 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia s nasledovnou 
zmenou:  bod 5  bude znieť: Informácia o pripravovanom spoluspaľovaní kalov firmou 
Mondi SCP . Informáciu prednesie Ing. Milan Filo. Pôvodný bod 5 bude bodom 6 
a všetky ostatné body budú posunuté. 

 

Uznesenie č. 46 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :   Veronika Daňová      
 

Uznesenie č.47 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   kontrolu  uznesení   zo dňa  
28. 2. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 

 
Uznesenie č.48 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej nesúhlasí s vydaním povolenia na Projekt „Úprava 
a energetické zhodnotenie kalov  z čistenia priemyselných odpadových vôd v MONDI 
SCP a.s. Ružomberok“   z dôvodu vysokej prašnosti v oblasti Ružomberka 
a následného ďalšieho zníženia kvality ovzdušia v katastri obce Lisková.  
Ružomberok a jeho okolie je dlhodobo najprašnejšia oblasť Slovenska ! 

 
Uznesenie č.49 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie informáciu predsedu 
predstavenstva  Poľnohospodárskeho družstva  Lisková - Sliače  Ing. Štefaničiaka 
ohľadom Družstevného kultúrneho domu. 

 
Uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva podľa predloženého návrhu finančnej a legislatívno-právnej komisie. 
 

Uznesenie č. 51 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Lisková podľa predloženého návrhu s nasledovnými úpravami v §7: 
- v bode 1 sa vypúšťa posledná veta. 
- v bode 2 posledná veta znie: O neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku rozhoduje na 
návrh vyraďovacej komisie obecné zastupiteľstvo. 
 

Uznesenie č. 52 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Zásady odmeňovania poslancov 
a členov komisií v Obci Lisková podľa predloženého návrhu s upravením Článku 3 
bodu A podľa návrhu starostu: 
Odmeny sa poskytujú nasledovne: 
Poslanec za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva                               20,-  € 
Poslanec za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní  
poslancov, ktoré je zvolané starostom obce alebo zástupcom starostu,          15,- € 
Predseda komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                                          20,- € 
Člen komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                                                  15,- € 



Člen obecnej rady za  účasť na  zasadnutí  obecnej rady                                15,- € 
Poslanec vykonávajúci občianske obrady   - za 1 obrad                                   15,- € 
Pozvaný odborník za účasť na zasadnutí OZ, OR a komisie                            15,- € 
 

Uznesenie č. 53 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Povodňový plán obce Lisková - 
dodatok č. 2 podľa predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č.54 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   doplnenie programu OZ o vystúpenie 
P. Eleny Lukačovej – predsedníčky Jednoty dôchodcov Slovenska,   miestna 
organizácia Lisková. 
 

Uznesenie č. 55 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2009 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková – Dodatok č 1. podľa 
predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 56 
Obecné  zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie prezentáciu Mgr. Jaroslava 
Timku ohľadom výstavby obecnej bytovky. 
 

Uznesenie č. 57 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   priority investícií podľa priloženej 
tabuľky. 
 

Uznesenie č. 58 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Programové vyhlásenie na volebné 
obdobie 2011-2014  s upravenou tabuľkou investícií. 
 

Uznesenie č. 59 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   vypracovanie komunitného plánu. 
 

Uznesenie č. 60 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    berie na vedomie úpravu výšky nájomných 
zmlúv budov vo vlastníctve obce o 1% podľa miery inflácie za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 61 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    neschvaľuje   odpredaj obecných pozemkov  
podľa žiadosti Ing. Cyrila Fogaša č. 30/2011. 
 

Uznesenie č. 62 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    ukladá  Finančnej a legislatívno-právnej komisii 
prerokovať žiadosť p. Mišatu č. 35/2011 
 

Uznesenie č. 63 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
A) neschvaľuje   prevádzkové poriadky ihrísk v areáli ZŠ podľa návrhu 
predloženého školskou komisiou 



B) ukladá  Finančnej a legislatívno-právnej komisii prerokovať prevádzkové poriadky 
ihrísk v areáli ZŠ. 
 

Uznesenie č. 64 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá predsedom komisií prerokovať vo svojich 
komisiách problematiku Družstevného kultúrneho domu a jeho následného využitia. 
Termín: do 30.4.2011 
 

Uznesenie č. 65 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    doporučuje   obecnému úradu zorganizovať 
stretnutie s miestnymi podnikateľmi ohľadom využitia DKD. 
Termín: do 10.5.2011 
 

Uznesenie č. 66 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    ukladá sociálnej komisii zistiť podrobnosti 
a finančné náležitosti ohľadom monitorovacieho systému pre osamotených starších 
spoluobčanov. 

 
 Predseda: Ing. Miloš Lesák         .................................... 

 

 Člen : Veronika Daňová              ..................................... 
 
 

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 

                                                                                                          starosta obce 
 
 


