
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   10. februára  2004

Uznesenie č. 99

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda : Pavol Kubala
                                                                         člen : RNDr. Jaroslav Timko

Uznesenie č. 100

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie:
A/  kontrolu uznesení zo dňa  9. decembra 2003.
B/  Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za II. polrok 2003 /príloha č. 1/
C/  Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2004 /príloha č.2/
D/  Správu o plnení volebného programu /príloha č. 3/
                    

Uznesenie č. 101

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
 I.VZN č. 1/2004 – Požiarny poriadok obce Lisková podľa predloženého návrhu
/príloha č.4/    s nasledovnými úpravami: 
- v čl. 5, §17  sa vypúšťa tabuľka členovia OHZ a dopĺňa sa veta: Počet členov 

OHZ v Liskovej je 8 + 1.
- V čl. 6 §19 sa vypúšťa bod č. 2, doterajší  bod 3 sa označuje ako bod 2. 

V tomto bode je uvedené za a/ počet hydrantov – 43 ks
                                      b/ druh hydrantov – podzemné
                                      c/  miesta kde sa nachádzajú hydranty: viď prílohu č. 1
- v čl. X sa vypúšťa  § 23, doterajší §24 sa označuje ako §23, kde sa v bode 1 
dopĺňa veta: Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na 
zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien 
a doplnkov.

II.  Za veliteľa OHZ Lisková p. Tibora Lauku
III. Za preventivára požiarnej ochrany obce p. Miroslava Kerdíka ml.

Uznesenie č. 102

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
I. VZN č. 2/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy zriadenej 

Obcou      Lisková /príloha č.5/
II. Radu školy v počte 9 členov v nasledovnom zložení:
                 3 delegovaný zástupcovia zriaďovateľa
                 1 pedagogický zamestnanec za Základnú školu
                 1 pedagogický zamestnanec za Materskú školu
                 1 nepedagogický zamestnanec za ZŠ a MŠ
                 1 rodič za Základnú školu
                 1 rodič za Materskú školu
                 1 zástupca inej PO alebo FO, ktorá sa podieľa na výchove 

a vzdelávaní -



                    - Mgr. Ing. vdp. Stanislav Culka – správca farnosti.
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III. za členov rady školy ako zástupcov zriaďovateľa : PaedDr. Mojmír Šrobár, 
Ing. Miloš Lesák, Pavol Kubala 

                                           

Uznesenie č. 103

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A/  schvaľuje: založenie Združenia obcí dolného Liptova pre prevádzanie 
separovaného  zberu, ktorého členom bude i Obec Lisková /príloha č.6/

      B/ doporučuje starostovi obce zastupovanie v novozaloženom združení

Uznesenie č. 104

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá p. M. Kerdíkovi vypracovať prehľad 
finančných nákladov súvisiacich s činnosťou OHZ Lisková
Zodp.: Miroslav Kerdík                                                       Termín : do budúceho OZ

Uznesenie č. 105

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje Dodatok č. 5 k VZN o miestnych 
poplatkoch č. 18/1997 podľa predloženého návrhu. /Príloha č.7/

Uznesenie č. 106

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje rozdelenie dotácie na projekty 
z Programu ochrany a podpory detí a mládeže za rok 2004 podľa priloženej 
zápisnice Komisie pre mládež a vzdelanie. /Príloha č. 8/

Uznesenie č. 107

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje starostu obce Lisková vydať vyhlásenie 
Obce Lisková pre Gallu Mariana a Gallovú Katarínu podľa priloženého znenia. 
/Príloha č.9/

Návrhová komisia:
Predseda :  Pavol Kubala        ..............................
Člen: RNDr. Jaroslav Timko    ..............................

                                                                                                      Ján  L a u k o
                                                                                                      starosta obce


