
 
U Z N E S E N I A   

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa konalo  dňa  23. júla  2012 

 
Uznesenie č. 213 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ . 
 
 

Uznesenie č. 214 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda: Ing.  Miloš Lesák 
                                                     člen:  Peter Štrbina 
 

Uznesenie č.215 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 14.5. a 18.6. 
2012, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 216 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie č  1/2012 o 
niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 
obci Lisková so zapracovaním pripomienky. 
 

Uznesenie č. 217 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 
o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby  
 

Uznesenie č. 218 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne 
záväznému nariadeniu Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov 
v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková. 
 

Uznesenie č. 219 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje prevádzkové poriadky : 

1) detského ihriska pri MŠ  
2) asfaltového ihriska v areáli ZŠ 
 

Uznesenie č. 220 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Smernicu o verejnom obstarávaní 
s pripomienkami ku čl. V bod 1b a čl. VIII. bod 5 a 6 a k prílohe č. 1 v zmysle priloženej  
prílohy. 
 

Uznesenie č. 221 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   investičnú akciu v cintoríne: oprava oplotenia 
a stavba prístrešku so skladom náradia v cintoríne podľa predloženého návrhu.  
 

Uznesenie č. 222 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   investičnú akciu: Rekonštrukcia krákorca 
tribúny Športklubu Lisková. 
 

Uznesenie č.223 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

I. schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie  
2.polrok 2012 podľa predloženého návrhu 

II. 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. 224 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje: 
A) začatie konania o umiestnení líniovej  stavby “Chodník pre peších pri ceste III. triedy“ 

v katastrálnom území Lisková na pozemkoch parc.číslo KN-E 7001/501, KN-E 
951/503 a KN-E 3400/502 

B) majetkoprávne  vysporiadanie pozemkov dotknutých vyššie uvedenou stavbou, podľa 
Geometrického plánu č. 33019517-39/2012, ktorý vyhotovila Ing. Nina Benčová dňa 
7.6.2012, úradne overený dňa 18.6.2012 č. 244/2012 správou katastra 
v Ružomberku. 

 
 

 
Návrhová komisia: 

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

Člen: Peter Štrbina                    .................................... 
 
 
 

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 


