
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   19. apríla   2005

Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
                      a/  program zasadnutia OZ
                      b/  návrhovú komisiu v zložení : predseda :  Pavol Kubala 

člen :          Fridrich Jurgoš

Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie:

1. kontrolu uznesení zo dňa  8. februára 2005

Uznesenie č. 156

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej :

1. Schvaľuje:
    a/ úpravu rozpočtu za rok 2004 podľa    priloženého  návrhu  /príloha č. 1/
    b/ plnenie a  čerpanie rozpočtu za rok 2004 podľa priloženého návrhu    /príloha č. 1/
    c/ Záverečný účet obce za rok 2004 a výsledok hospodárenia  nasledovne:

Príjmy:
Bežné príjmy                                                    16 416 tis. Sk
Kapitálové príjmy                                          755 tis. Sk
Finančné operácie                                                       -        .
Príjmy spolu:                                    17 171 tis. Sk

Výdavky:
Bežné výdavky  6 714 tis. Sk
Kapitálové výdavky                              2 771 tis. Sk
Výdavky ZŠ,     MŠ, ŠJ –regulácia                           7 136 tis. Sk  
Výdavky spolu:                            16 621 tis. Sk

PREBYTOK rozpočtového hospodárenia obce:

a) príjmy za rok 2004   v Sk                  17 171 167,17 Sk
b) výdavky za rok 2004  v Sk               16  620 816,38 Sk
Celkom   výsledok hospodárenia :             550 350,79 Sk

            /príloha č. 2/
     d/   Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2004:
           Celý prebytok rozpočtového hospodárenia roku 2004 vo výške 550.350,79 Sk
           bude prevedený do rezervného fondu obce.

2. Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.
3. Berie na vedomie :
       a/   Stanovisko hlavného kontrolóra k  Záverečnému účtu obce Lisková za rok 2004
             /príloha č. 3/
       b/   Správu auditora o overení účtovnej závierky obce Lisková zostavenej k 31.12.2004.
             /príloha č. 4/

Uznesenie č. 157



Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  pre Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 
Obecnom zastupiteľstve v Liskovej:
 A/ predsedu  komisie   :  RNDr. Jaroslav Timko
 B/ Rokovací poriadok podľa priloženého návrhu   /príloha č. 5/

Uznesenie č. 158

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  doporučuje starostovi obce podpísať predloženú Zmluvu 
o  stanovení podmienok nájmu a prevádzkovania verejnej kanalizácie v obci Lisková 
s nájomcom Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok

Uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu za I. štvrťrok 2005:
      A/ starostovi obce vo výške :   47,86   % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
      B/ zástupcovi starostu vo  výške      3000,- Sk

Návrhová komisia:
Predseda :                      ..............................
Člen:                               ..............................
              

Ján    L a u k o 
starosta  obce


