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

ktoré sa konalo  dňa  5. novembra  2012 
 

Uznesenie č. 247 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ.   
 

Uznesenie č. 248 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda: Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :  Peter Chovan 

 
Uznesenie č. 249 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ruší  platnosť uznesenia č. 243 pre nevýhodnosť cenovej 
ponuky.  

Uznesenie č. 250 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 17.9. 2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 251 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie 
pre verejné obstarávanie     schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Modernizácia WC 
a kanalizácie v základnej škole Lisková“ firmu  : Gevos s.r.o. Galovany    a doporučuje 
riaditeľke ZŠ s MŠ podpísať zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je   9 316,92 €  (7764,10€ + 20%DPH   1552,82€). 

 
Uznesenie č. 252 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje starostu Ing. Jozefa Murinu zastupovaním obce vo 
veci  jednania na Valnom zhromaždení vlastníkov pozemkov – poľovného revíru Likava – 
Choč dňa 7.12.2012 v KD v Likavke. 
 

Uznesenie č. 253 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zverejnenie zámeru odpredať pre firmu Safirs, 
s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2067/12, okres Ružomberok zastúpenú PhDr. Ladislavom Pethő, 
na základe  žiadosti č. 92/2012-stav. zo dňa 1.10. 2012     pozemok s par. č. 2466/22 druh 
pozemku – trvalé trávne porasty, s výmerou 5036 m2, parcela registra „C“  
do vlastníctva firmy Safirs s.r.o. IČO:36423874 v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 3384, ktorý je vedený Správou katastra 
Ružomberok, okres: Ružomberok , 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 12,00 €  (slovom dvanásť eur). 
Celková kúpna cena je vo výške 60432,-eur  (slovom: Šesťdesiattisícštyristotridsaťdva eur).     
(5036 m2  x 12,- € = 60 432,-€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedeného pozemku  bude  znášať kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
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 tento pozemok  obec  pre plnenie obecných povinností nevyužíva.   Pozemok 
bude využitý na vybudovanie celoslovenského výcvikového strediska pre dobrovoľných 
hasičov. Spoločnosť Safirs sa po dohode s obecným zastupiteľstvom zaväzuje:  

- bezplatne sprístupniť členom OHZ cvičište v areáli na základnú a odbornú prípravu 
- bezplatne vykonať základnú odbornú prípravu – základný kurz členom OHZ 
- vybaviť zásahové družstvo 1+ 6 osôb ochrannými pracovnými pomôckami – zásahový 

oblek a prilba 
- bezplatne sprístupniť aj výcvik na novej požiarnej technike 

            Spoločnosť a obec si stanovia pravidlá (termín výcviku, termín dodania OOPP). 
- zveľadí sa okolie areálu 

Nadobúdateľ pozemku nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného zákona.  



 
 

Uznesenie č. 254 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   úpravu nájomnej zmluvy so spoločnosťou  
SLOV.-INT. Export-Import, spol. s r.o. Kuzmányho 18,  911 01  Trenčín, ohľadom prenájmu 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte domu na ulici Vavra Šrobára č. 393 
v Liskovej  nasledovne:  a) znížije prenajatú plochu v zmysle žiadosti na 50m2   

                                 b) upravuje výpovednú dobu na 1 mesiac 
 

Uznesenie č. 255 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  neschvaľuje   odkúpenie pozemku za kultúrnym domom 
parcela registra „C“ č. 663 o výmere 367 m2 . 
 

Uznesenie č. 256 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje ceny ukončených investičných prác 
nasledovne: 

P.č. Názov projektu Rozdiel v cene 

1. Rekonštrukcia krákorca OŠK Lisková - 245,31€ 

2. Oprava oplotenia v cintoríne Lisková + 1 094,39€ 

3. Prístrešok so skladom náradia na cintoríne  - 292,67€ 

Ku všetkým investičným akciám obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi podpísať dodatky 
ku zmluvám podľa uvedenej tabuľky. 
 

Uznesenie č. 257  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    neschvaľuje   navýšenie príspevku z 0,25 € na 0,30 € 
ročne za každého obyvateľa pre regionálne združenie ZMOS Ružomberok. 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 

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

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

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


