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U Z N E S E N I A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa konalo  dňa  10.12.2012 

 
 

Uznesenie č. 258 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ.   
 

Uznesenie č. 259 
 

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

Uznesenie č. 260 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa  5.11.2012, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 261 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   VZN č. 3/2012 o zbere, preprave 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu podľa predloženého návrhu. 
 
 

Uznesenie č. 262 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   VZN č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, 
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu so zapracovaním 
pripomienky v § 21. 
 
 

Uznesenie č. 263 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti 
podľa predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 264 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej 
pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková podľa predloženého návrhu. 
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Uznesenie č. 265 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   projekty  podané v rámci PPODM na rok 
2013 podľa predloženého návrhu nasledovne: 

Č. názov projektu        
podávat

eľ 
termín  

 
Predpokl. 

počet 

Plánované 
náklady € 

Schválená suma 
€ 

1. 
Ekumenický výlet spojený 
s návštevou      Wieliczky                                           

ZO JDS 
prie-

bežne                    
45 200 € 135 € 

2. 
Športové hry dôchodcov a 
detí 

ZO JDS 
prie-

bežne 
50 150 € 150 € 

3. 
Spoz      Spoznávaj krásy 

 Liptova 
ZPCCH 

prie-
bežne 

42        400  € 140 € 

4. Výstup na Choč obec august 100  600 € 300 € 

5. Stolnotenisový turnaj 
Stolnot..

oddiel 
marec 26 68 € 68 € 

6. Stolnotenisový turnaj 
Stolnot.
oddiel 

október 26 68 € 68 € 

7. 
Netradičné preteky s autami 
na diaľkové ovládanie 

DHZ jún 70 210 € 210 € 

8. Liskovský pedál 
Školská 
komisia 

sep-
tember 

90 270 € 270€ 

9. Korčuľovanie v škole 
Komisia 

pre 
mládež 

február 50 200 € 150 € 

10. Pridedinský tábor Domka 
február/  
marec 

4 dni, 160 480 € 480 € 

11. Dobrodružná výprava Domka apríl 30 90 € 90 € 

12. Bodka za prázdninami Domka 
júl/augu

st 
50 150 € 150 € 

13. Poznávací výlet Domka 
sep-

tember 
45 135 € 135 € 

14. Športový deň Domka 
apríl/    

ok-tóber 
40 120 € 120 € 

15. Tvorivé dielne Domka 
novemb

er 
30 90 € 90 € 

16. Tvorivé dielne Domka február 30 90 € 90 € 

17. Zimná olympiáda Domka január 40 120 € 120 € 

 
Uznesenie č. 266 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
 A)   schvaľuje   na základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné   

obstarávanie     za dodávateľa:  
 

1. Interaktívneho projektora pre ZŠ firmu    Mivasoft, s.r.o., Šaľa 
Hodnota  projektora  s DPH  je 1452,- €  (1210,-.€ +20% DPH 242,- €). 

2. snežnej frézy firmu    Albera Slovensko, komunálna technika, s.r.o. Stará Turá 
Hodnota frézy   s DPH  je 2158,80 €  (1799,- € +20% DPH 359,80 €). 

3. šípovej radlice na multikáru firmu  Unikont Slovakia, s.r.o. Dubnica nad Váhom  
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Hodnota radlice   s DPH  je   3096,-€  (2580,- € +20% DPH 516,- €). 

   B)  neschvaľuje na základe verejného obstarávania kúpu sypača na multikáru od firmy 
Unikont Slovakia, s.r.o. Dubnica nad Váhom. Hodnota sypača   s DPH  je 8388,- €  
(6990,- € +20% DPH 1398,- €). 

 
C) schvaľuje  zakúpenie gumových rohoží (136 m²)   na detské ihrisko od firmy  V.O.D.S., 

a.s., Jarmočná 2, Košice – výhradného výrobcu gumových rohoží na Slovensku  
Hodnota rohoží   s DPH  je  3107,33 €  (2589,44 € + 20% DPH 517,89 €). 

Uznesenie č. 267 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :  
A/  schvaľuje: 

      1/ zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2012 druhým rozpočtovým opatrením nasledovne:  

Zvýšenie a zníženie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu: 
                     Bežné príjmy 

  
EUR 

Daň. 
príjem Výnos dane z príjmo FO     12 710 

          

Transfery Na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      5 162 

  Na MŠ-predškolská výchova     245 

  Pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia     -33 

  Dotácia na FUMO-     6 684 

          

  Bežné príjmy spolu:     24 768 

Dotácia Kap.príjem - refundácia na mult. Fumo         -6 714 

  

Bežné a kapitálové príjmy 
spolu:     18 054 

Zvýšenie a zníženie výdavkov  na  podpoložke  bežného rozpočtu    
 Program Bežné výdavky 

 
  

 2 Propagácia      300 

4 Rekonštrukcia  oplotenia cintorína     1 000 

6 Likvidácia nelegálnych skládok     1 500 

7 Letná údržba ciest     1 000 

7 Dopravné značenia     500 

8 Na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      5 162 

8 Na MŠ-predškolská výchova     245 

8 Pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia     -33 

8 Telocvičňa      400 

          

9 Podpora športových podujatí     450 

          

10 Verejná zeleň     2 500 

10 Verejnoprospešné aktiv.práce     2 500 

          

12 Stravovanie zamestnancov     930 

          

  Bežné výdavky spolu:     16 454,00 

3.    Zvýšenie a zníženie   výdavkov na    podpoložke  kapitálového   rozpočtu 
 

 
Kapitálové výdavky  

   Program:         

  Projekt- zateplenie   MŠ      1 600,00 

  Kapitálové výdavky  spolu:     1 600,00 

     
  Bež. a kap. výdavky spolu:     18 054,00 

 
 

   2/  programový rozpočet Obce Lisková na rok 2013 
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B/   berie na vedomie: 
     1/ Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2014 - 2015 podľa predloženého 

návrhu. 
     2/  Stanovisko hlavného  kontrolóra k bodu A/2 a k bodu B/1 podľa predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 268 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

I. schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie  
I. polrok 2013 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. 269 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie Vyhodnocovacie správy za  školský rok 

2011/2012 za ZŠ Lisková a  MŠ Lisková. 

Uznesenie č. 270 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Dodatok č. 1 k zmluve č. C1 - 0427 – BB 
o nájme kultúrneho domu v Liskovej uzatvorenou  medzi firmou Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8,  821 08 Bratislava a prenajímateľom Poľnohospodárskym družstvom Lisková – 
Sliače. V zmluve sa text v časti prenajímateľ  mení na: Obec Lisková, Ulica pod Chočom 
113,  034 81  Lisková. 

 
Uznesenie č. 271 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
1)  schvaľuje  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  
odpredaj    pozemku 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.  
Zámer  previesť majetok týmto spôsobom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 
5. novembra 2012 uznesením  č. 253 a bol zverejnený od 12.11.2012 do 10.12.2012 na 
úradnej tabuli a na webovej stránke   obce. 
2.)  Doporučuje starostovi obce podpísať  s firmou Safirs kúpnopredajnú zmluvu. 



5 

 

 
 

Uznesenie č. 272 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi Ing. Murinovi podpísať zmluvu 
s firmou OZO o odbere biologicky rozložiteľného odpadu z obce Lisková. 
 

Uznesenie č. 273 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu 550,-€ brutto Ing. Lesákovi za 

administráciu web stránky Lisková za rok 2012. 

Uznesenie č. 274 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu vo výške 30% za III. štvrťrok 2012 

hlavnému kontrolórovi Ing. Pirohovi. 

Uznesenie č. 275 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi Ing. Murinovi podpísať dodatok č. 2 

ku zmluve s SPP zo dňa 19.8.2005. 

 

Uznesenie č. 276 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje starostu obce: 

1) vytvoriť termínovaný účet v Slovenskej sporiteľni v hodnote 200 000,-€ a v Prima Banke 

v hodnote 100 000,-€ 

2) podpísať zmluvy o založení účtov 

 

 
Návrhová komisia: 

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

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

                                                                                          Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                starosta obce 

 
 


