
 

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

ktoré sa konalo  dňa  16. mája  2011 
 

Uznesenie č. 67 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia  

 

Uznesenie č. 68 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :          Peter Chovan 

 
Uznesenie č.69 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   kontrolu  uznesení   zo dňa  
11.4. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 

 
Uznesenie č.70 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:   
1) schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

 

Plnenie a čerpanie rozpočtu 2010  

  v EURÁCH  

 Bežné príjmy obce  819 774   

 Bežné príjmy rozpočtových organizácií 17 615   

 Bežné výdavky obce 381 551   

 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 426 070   

 Hospodárenie bežného rozpočtu 29 768   

    

 Kapitálové príjmy obce  722 934   

 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií 0   

 Kapitálové výdavky obce 451 153   

 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 0   

 Hospodárenie kapitálového rozpočtu 271 781   

    

 Finančné príjmy obce 0  

 Finančné výdavky obce 0  

 Hospodárenie finančných operácií 0  

    

 Hospodárenie celkom 301 549   

    

 Zostatok  nevyčerpaných     

 
prostriedkov z Krajského úradu život. 
prostredia  - 10 785  

 na škody spôsobené povodňou 2010   

 Prebytok hospodárenia 290 764   
 

 
 
Prebytok rozpočtového hospodárenia obce: 
Prebytok hospodárenia  za rok 2010 je :  290 764,00 € 



2. schvaľuje :    
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume   290 764,00 € 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. berie na vedomie:   
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2010 
b/ správu audítora  o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 
 

Uznesenie č. 71 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie č. 
1/2011 o  verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

 
Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje : 
1) Pokyny pre návštevníkov k využívaniu školského areálu v Liskovej podľa 

predloženého návrhu 
2) Prevádzkový poriadok asfaltového ihriska podľa predloženého návrhu 

s nasledovnými úpravami: v časti prevádzkové ustanovenia sa vypúšťa bod 3. 
3) Prevádzkový poriadok viacúčelového  ihriska podľa predloženého návrhu 

s nasledovnými úpravami: v časti prevádzkové ustanovenia sa vypúšťa bod 3. 
Pokyny i obidva prevádzkové poriadky nadobudnú účinnosť dňom schválenia. 
 

Uznesenie č. 73 
Obecné zastupiteľstvo  v  Liskovej    ukladá   Stavebnej  komisii  pripraviť varianty 
oplotenia viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ. 
Termín : do najbližšieho OZ    
 

Uznesenie č. 74 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    doporučuje  starostovi konať právne kroky 
ohľadom žiadosti  č.35/2011/stav. o odpredaj pozemku pre p. Stanislava  Mišatu,  
bytom Lisková č. 59     a žiadosti č. 48/2011/stav. o odpredaj pozemku pre Bc. Petra 
Mrvu, bytom Lisková č. 657 a manželky Miroslavy Mrvovej. Predaj sa uskutoční 
formou priameho predaja podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková.     
 
 

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

 

Člen : Peter  Chovan                   .................................... 
 
 

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Murina 

                                                                                                       starosta obce 
 
 


