
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   13. apríla  2004

Uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda : Pavol Kubala
                                                                         člen : PeadDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č. 109

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
10. februára 2004.

Uznesenie č. 110

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A./       Schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2003 podľa priloženého návrhu./Príloha č.1/
B/ I.     Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad. /Príloha č. 1/
B/II./a  Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2003 a výsledok hospodárenia 
nasledovne: /Príloha č.2/

         Príjmy:
         príjmy bežného rozpočtu                          15 137 tis. Sk
         príjmy kapitálového rozpočtu                           55 tis. Sk
         Spolu                                                        15 192 tis. Sk

         Výdavky:
         výdavky  bežného rozpočtu                        7 191 tis. Sk
         príjmy kapitálového rozpočtu                      1 201 tis. Sk
         regulácia výdavkov ZŠ a     MŠ                      5 939 tis. Sk  
         Spolu                                                       14 331 tis. Sk
 
         Prebytok rozpočtového hospodárenia obce:
         a/ príjmy                                                      15 192 tis.Sk
         b/ výdavky                                                   14 331 tis. Sk
         Celkom                                                            861 tis. Sk
         
B/II/b  Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2003:
           Celý prebytok rozpočtového hospodárenia roku 2003 vo výške 860.830,42 Sk 
           bude prevedený do rezervného fondu obce.

C/  berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu Obce Lisková za r. 2003 
/Príloha č.3/

D/  berie na vedomie Správu  auditora o overení účtovnej závierky obce Lisková 
zostavenej k 31.12.2003 /Príloha č.4/



Uznesenie č. 111

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na základe žiadostí o pomoc pri živelnej 
pohrome /požiar/ sumu  po 5 000,- Sk pre : 1. rodinu Haličkovú

                           2. rodinu Bencúrovú

                3. p. Karola Kováčika

Uznesenie č. 112

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie    žiadosť Poľnohospodárskeho 
družstva Lisková – Sliače,  firmy EFEKT STOCK s.r.o. Lisková a firmy  REHOS s.r.o. 
Lisková a    s ú h l a s í   , aby si zber, odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného 
stavebného  odpadu   zabezpečovali  v roku  2004  vlastnými  prostriedkami  za 
podmienky, že do 20 kalendárnych dní po ukončení  každého štvrťroka predložia obci 
doklady   preukazujúce  množstvo  a  druh   vyvezeného  odpadu,  miesto  uloženia 
a kópiu dokladu o výške finančných nákladov za vyvezené odpady.  Tieto doklady 
budú potrebné pri vykazovaní množstva odpadov vytvorených v obci a pri  výpočte 
úhrady poplatkov za odpad. 

Uznesenie č. 113

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   členstvo  obce Lisková v Spoločnom 
školskom úrade so sídlom v Ružomberku.                                                                     

Návrhová komisia:
Predseda :  Pavol Kubala         ..............................
Člen: PaedDr. Mojmír Šrobár   ..............................

                                                                                                      Ján  L a u k o
                                                                                                      starosta obce


