
 

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

 ktoré sa konalo  dňa  15.4.2013 
 

Uznesenie č. 292 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia OZ.   
 

Uznesenie č. 293 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zložení :  
                                                     predseda: Ing. Miloš Lesák 
                                                     člen :  Peter Chovan 
 

Uznesenie č. 294 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 11.2.2013, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 
 

Uznesenie č. 295 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  správu o stave školstva v obci Lisková, 
ktorú predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ  Ing. Renáta Galanová.   
 

Uznesenie č. 296 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:   

A) schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 11 190,-€  pre Základnú školu s materskou 
školou v Liskovej na mimoškolskú záujmovú činnosť 
 

B) odporúča starostovi v spolupráci s p. riaditeľkou ZŠ s MŠ  Lisková vypracovať 
pravidlá na čerpanie prostriedkov a plán mimoškolskej záujmovej činnosti 

  
Uznesenie č. 297 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
č. 1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a  
v školských zariadeniach podľa zverejneného návrhu so zapracovaním pripomienky Ing. 
Galanovej Renáty -  zvyšuje sa dotácia na žiaka v školskom klube detí o 20,-€ na  460,-€ na 
žiaka a rok.   
 

Uznesenie č. 298 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  na základe žiadosti Rímsko-katolíckeho 
farského úradu v Liskovej : 

1) uhradenie nedoplatku na energiách v budove katolíckej školy  vo výške 2753,75€ 
2) Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 4. 3. 2013 podľa 

predloženého návrhu. 
 

Uznesenie č. 299 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Dodatok č. 1 k Zásadám postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lisková. 
 

Uznesenie 300 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:  
1) vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Lisková v období apríl - jún 2013. 
2)  Zmluvu o poskytovaní služieb  č. 999 s Ing. Miroslavom Haličkom . Predmetom  zmluvy je 

zabezpečenie činnosti zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v objektoch objednávateľa. 

 
 



Uznesenie č. 301 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe verejného obstarávania,  elektronickej aukcie  
 a  doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa  zákazky : 
„Vypracovanie projektu rekonštrukcie KD v Liskovej  pre územné konanie a stavebné 
povolenie“  Ateliér GAM, s.r.o. Ružomberok  a doporučuje starostovi podpísať zmluvu 
o dielo.   Konečná cena celkom  je 13 800,- € .   
 

Uznesenie 302 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje zápis do Kroniky obce Lisková podľa 
predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok. 
 

Uznesenie 303 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   plat starostu Obce Lisková Ing. Jozefa 
Murinu s účinnosťou od 1.6.2013:   
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..   (805,-€x1,98-koeficient)                1 594,00 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o  15,625 %                          250,00  € 
podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. plat spolu                1 844,00  € 
 

Uznesenie 304 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:   

A) zmluvu o spolupráci s p. Ing. Cyrilom Fogašom a doporučuje ju starostovi  
 Ing. Jozefovi Murinovi podpísať. 

B) mandátnu  zmluvu 1/2013 so spoločnosťou ARCH-AT s.r.o. Zvolen a doporučuje ju 
starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi podpísať. 
 

Uznesenie 305 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi v lehote do 
20. apríla 2013 oznámiť spoločnosti Orange ukončenie nájomnej zmluvy ku dátumu 29. 10. 
2013 a zároveň vyzvať vlastníka zariadenia k jeho odstráneniu v zmysle zmluvy. 
 

Uznesenie 306 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie informáciu o  infláci v roku 2012 (3,6%) 
a následné podpísanie dodatkov k nájomným zmluvám.  
 

Uznesenie 307 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi  Ing. Jozefovi Murinovi podpísať 
dodatok ku Zmluve o dielo č. 1/1/2013 s firmou GEVOS  s.r.o. Galovany na klampiarske 
výrobky a montáž v celkovej hodnote do 3000,-€ a výmenu okna na schodišti na budove 
materskej školy.  
 

Uznesenie 308 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   kontrolórovi obce Ing. Pirohovi odmenu za 
I.štvrťrok 2013 vo výške 30% základného platu. 
 
 
Návrhová komisia: 

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

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

                                                                                                Ing. Jozef Murina                                                                
                                                                                                 starosta obce 


