
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   26. októbra  2004

Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda :Pavol Kubala 
                                                                         člen :        Jozef Demko

Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
26. augusta 2004.

Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
 A./ poplatok 50,- Sk  na jeden mesiac za každého žiaka, ktorý sa stravuje v Školskej jedálni 

Základnej školy s materskou školou Lisková, ktorý sa využije na vykrytie prevádzkových 
výdavkov. /Jedná sa o príspevok rodičov a iných osôb./ 

B./  poplatok 50,- Sk, ktorý uhradí  na jeden mesiac  každý žiak, ktorý navštevuje Školskú 
družinu pri Základnej škole s materskou školou Lisková. /Jedná sa o príspevok rodičov 
a iných osôb/

Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
A/ berie na vedomie súborné stanovisko ku územného plánu sídelného útvaru Lisková
B/ doporučuje starostovi obce objednať vypracovanie návrhu Územného plánu sídelného 
útvaru Lisková u spracovateľov firmy Gam v zmysle súborného stanoviska.

Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
v obci v termíne od .1.11.2004 do 30.11.2004 v 5 skupinách po dvoch členoch, ktoré sú 
nasledovné : 1. skupina: Tibor Lauko – Venit Ján ml.

2. skupina:  Malý Ján – David Kluka
3. skupina:  Milo Mrázik – Kubala Roman
4. skupina:  Miloš Korman – Krakovský Zdeno
5. skupina:  Kočibal Miroslav – Ľubomír Bartek

Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje sociálnu výpomoc pre p. Katarínu Gaganovú,
vo forme uhradenia ubytovania pre dve deti do konca roka 2004 v ubytovni Konzek
L. Mikuláš.

Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo  v  Liskovej schvaľuje,  aby starosta  zabezpečil  právneho zástupcu, 
ktorý by zastupoval na súde Obec Liskovú pri spore s Krajským školským úradom v Žiline 
ohľadom čerpania  Združených  finančných  prostriedkov  na  plynofikáciu  ZŠ  a   prestavbu 
kotolne na telocvičňu

 Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu za III. štvrťrok 2004:
      A/ starostovi obce vo výške :  48,571 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
      B/ zástupcovi starostu vo  výške  3000,- Sk



Návrhová komisia:
Predseda :                      ..............................
Člen:                               ..............................
              Ján  L a u k o

                                                     starosta obce


