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

ktoré sa konalo  dňa  24. októbra  2011 
 
 

Uznesenie č. 116 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia s nasledovnou 
úpravou: Za bod č. 2 sa vkladá bod  Integrované povolenie na zvýšenie výroby 
sulfátovej buničiny, ostatné body sa posúvajú.  
 

Uznesenie č. 117 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda:  Ing. Miloš Lesák  
                                                     člen :          Peter Chovan 

 
Uznesenie č. 118  

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   kontrolu  uznesení   zo dňa  
5.9. 2011, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 

 
Uznesenie č. 119  

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie bez pripomienok informáciu  
zástupcov Mondi – SCP a.s. Ruţomberok  ohľadom integrovaného povolenia na 
zvýšenie výroby sulfátovej buničiny. 

 
Uznesenie č. 120 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej : 
A)   schvaľuje:  
       1) Zmluvu o uţívaní detského ihriska podľa predloţeného návrhu 
       2) Prevádzkový poriadok  detského ihriska  podľa predloţeného návrhu 
B) berie na vedomie: 
       1) Víziu ZŠ 
       2) Vyhodnocovacie správy za  školský rok 2010/2011 za ZŠ Lisková a 
            MŠ Lisková 
 

Uznesenie č. 121 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje vybudovanie školského parku 
s náučným chodníkom podľa predloţeného návrhu. 
 

Uznesenie č. 122 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje do Rady školy pri ZŠ s MŠ Lisková pre 
roky 2011-2015  
1) nasledovných členov z radov poslancov: Ing. Miloša Lesáka, Jozefa Rošteka,  
      Mgr. Miroslava Ondrejku 
2)  zástupcu  inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na             

výchove a vzdelávaní školy,  v ktorej má škola sídlo  - Mgr. Alexandra Kubalu  
 

Uznesenie č. 123 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  Komunitný plán sociálnych sluţieb 
obce Lisková podľa predloţeného návrhu. 
 

Uznesenie č. 124 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  nasledovné sadzby za prenájom 
obecných  pozemkov pre výstavbu chaty: 
                      a) zastavaná plocha        .................... 1,00 €/ m²/rok 
                      b) ostatná (manipulačná)  plocha    .... 0,01 €/ m²/rok 
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Uznesenie č. 125 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
1)  schvaľuje: 
a)  p. MVDr. Emílii Demkovej, narodenej dňa 15.02.1955, trvalý pobyt: 034 81 
Lisková 795, do nájmu pozemok zameraný geometrickým plánom ako novovytvorenú 
parc. č. KN-C 2536/6 zastavané plochy o výmere 53,0 m² a novovytvorenú parcelu 
parc. číslo KN-C  2536/5 o výmere 57 m², katastrálne územie Lisková za účelom 
stavby  „Rekreačnej chaty“ na dobu 45 rokov . 
Geometrickým plánom číslo 36995258-19/2011 vyhotoveným dňa 16.06.2011  Ing. 
Františkom Hricom,  bytom Ivachnová č. 181, IČO: 36995258,   úradne overený 
Správou katastra Ruţomberok dňa 22.06.2011, pod číslom 331/2011, bol  
z pozemku parc. číslo KN-E 2722 o výmere 5478 m² zapísaný v celosti na liste 
vlastníctva Obce Lisková  č. 1770 odčlenený diel číslo 1 o výmere 53 m², ktorým je 
novovytvorený pozemok parc. číslo KN-C  2536/6 o výmere 53 m²,   - zastavaná 
plocha a diel číslo 2 o výmere 57 m², ktorým je novovytvorený pozemok parc. číslo 
KN-C  2536/5 o výmere 57 m²,   - ostatná plocha . 
Cena nájmu za rok: zastavaná plocha 53 m² x 1,00 €/ m² = 53,-€ 

                           Ostatná plocha     57 m² x 0,01 €/ m² =0,57 € 
                           Spolu                                                    53,57€ 

Nájom pozemku sa uskutočňuje podľa ustanovenia § 9 ods 8, pís. b zákona 
138/1991 Z.z. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, pretoţe pozemok je 
zastavaná plocha pod stavbou vo vlastníctve nájomcu a svojim umiestnením 
a vyuţitím tvorí celok so stavbou. 
b) uzatvorenie nájomnej zmluvy s MVDr. Emíliou Demkovou, Lisková č. 795 na 
nájom pozemkov parc. č. KN-C 2536/6 zastavané plochy o výmere 53,0 m² a ostatné 
plochy parc. číslo KN-C  2536/5 o výmere 57 m² pod stavbu chaty na dobu  45 rokov 
za cenu nájmu 53,57€/rok.  
2) odporúča  starostovi obce podpísať nájomnú zmluvu 
 

Uznesenie č. 126 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zverejnenie zámeru odpredať pre Ing. 
Cyrila Fogaša,   trvale bytom Vitališovce 902 okres Liptovský Mikuláš, na základe 
jeho ţiadosti č. 30/2011 ŢP zo dňa 9. 6. 2011    nasledujúce pozemky:  
a) pozemok s par. č. CNE-3763/502, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3660 
m2, parcela registra „E“  
b) pozemok s par. č. CNE-4704, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3966 m2, 
parcela registra  „E“ 
do vlastníctva Ing. Cyrila Fogaša, narodeného 5.7.1960,  trvale bytom Vitališovce 
902 okres Liptovský Mikuláš v celosti. 
Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva  č. 1770, ktorý je vedený Správou 
katastra Ruţomberok, okres:Ruţomberok , obec Lisková, katastrálne územie: 
Lisková a to časť „A – majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 8,50 €  (slovom osem eur päťdesiat centov). 
Celková kúpna cena je vo výške 64.821,-eur  (slovom: šesťdesiatštyritisíc osemsto 
dvadsať jeden  eur).     (7626 m2  x 8,5 € = 64,821€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov bude  znášať kupujúci. 
Nadobúdateľ pozemkov nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného 
zákona.  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 
138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov a podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková  § 28 A 
ako v prípade osobitného zreteľa, nakoľko tieto pozemky  obec  pre plnenie 
obecných povinností nevyuţíva.   Pozemky budú vyuţité pre potreby rozvoja letiska 
Lisková – výstavba hangáru. Rozvojom letiska sa podporí a zvýši atraktívnosť nielen 
obce Lisková ale aj celého regiónu. 
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Uznesenie č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Dodatok č. 1 k  Zmluve o dielo č. 
15/2011  s firmou STAVASTA s.r.o Banská Štiavnica,  kde sa zmluvná cena pri 
zákazke :„Lisková – IBV Vyšné Záhumnie, miestna komunikácia – zemné práce 
a zabudovanie spodnej vrstvy cesty“    navyšuje za práce naviac o 2599,99 € s DPH. 
 

Uznesenie č. 128 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
A)  odporúča starostovi obce jednať s firmou SSE-Distribúcia  a.s.  o preloţke (NNK)  
nízkonapäťových káblov elektrického vedenia, ktorá je vyvolanou investíciou pri 
výstavbe miestnej komunikácia IBV Vyšné Záhumnie. 
B)  schvaľuje uzatvorenie zmluvy o preloţke NNK v celkovej  v sume 15 349,20€ 
s DPH  ( 12 791 bez DPH)  podľa priloţeného rozpočtu . 
 

Uznesenie č.129 
 Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania, elektronickej 
aukcie a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie  schvaľuje za dodávateľa  
stavby :„ Nadstavba manzardovej strecha Športklubu Lisková“ firmu GEVOS, s.r.o., 
Galovany 162 a a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo.  Hodnota diela   s 
DPH  je 110 853,60 €.    (Cena bez DPH. 92 378,- €,  20% DPH 18.475,60€ .) 

 
Uznesenie č.130 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   berie na vedomie   Informatívnu správu o čerpaní 
rozpočtu za III. štvrťrok 2011.  
 

Uznesenie č. 131 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  prípravu rozpočtu na rok 2012 
nasledovne:  

1. Predsedovia komisií pri OZ v Liskovej predloţia na obecný úrad finančné 
nároky za ich oblasti                                                        do 15. novembra 2011 

2. Pracovníci  OÚ v spolupráci so starostom a kontrolórom pripravia pracovnú 
verziu rozpočtu                                                                do 20. novembra 2011 

3. Finančná a legislatívno-právna komisia prerokuje pripravený rozpočet 
a pripraví verziu na zverejnenie                                      do 25. novembra 2011. 

 
Uznesenie č. 132 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 
1.10.2008 s OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ  Lisková  podľa  predloţeného návrhu 

 
Uznesenie č. 133 

Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s otvorením pobočky stávkovej kancelárie Niké 
v obci Lisková v prevádzke  ŠPORTKLUBU, Lisková 781, PSČ 034 81. 
 
 
 

Návrhová komisia: 

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

 

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

                                                                                            Ing. Jozef Murina                                                                

                                                                                                starosta obce 


