
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   13. decembra   2005

Uznesenie č. 180

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda : Pavol Kubala
                                                     člen  :  PaedDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č. 181

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
15 novembra 2005.

Uznesenie č. 182 

        Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o
        o dani z nehnuteľností podľa priloženého návrhu /príloha č. 1/

Uznesenie č. 183 

 Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 – 
1.dodatok o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, 
za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa priloženého návrhu /príloha č. 2/.                        

   Uznesenie č. 184 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o 
poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady a o výške úhrady za 
opatrovateľskú službu podľa priloženého návrhu /príloha č. 3/.                        

 
Uznesenie č. 185 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje Rozpočet obce Lisková na rok 2006 podľa 
priloženého návrhu /príloha č. 4/ .                       

Uznesenie č. 186 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  3. úpravu rozpočtu  obce Lisková na rok 2005 
nasledovne:
Úprava bežného rozpočtu -  bežné  príjmy

tis.
1 Príjem z prenájmu budov a pozemkov            34
2 Príjem  za stravné od zamestnancov 60
3 Príjem z Recyklačného fondu -30
4 Príjem za ROEP-register pozemkov 150
5 Príjem -dar Konto Orange- drvič 36
6 Príjem na prenesen.komp.ZŠ -4
7 Príjem hmotná núdza a vzd.pouk.ZŠ 111
8 Príjem dotácia na cestné hosp. 3
9 Príjem dotácia na matriku 2

10 Príjem akt.práca a soc.starostlivosť 60
Spolu: 422



Úprava kapitálového rozpočtu- kapitálové príjmy

1 Kapit.dotácia na školstvo z MF -150

Celkom úprava rozpočtu v bež.a kap.príjmoch 272
Z toho škola 107
z toho obec 165

Úprava bežného rozpočtu- bežné výdavky

 Regulácia výdavkov ZŠ,MŠ,ŠJ.ŠKD
1 Výdavky na hmmot.núdzu,strava,štip.vp. 111
2 Výdavky na prenesené kompet. ZŠ -4

 Spolu: 107

 Rozpočet obce - bežné výdavky
 

1 Výdavky na ROEP 51
2 Oprava budov OŠK 18
3 Príspevky organizáciám 35
4 Aktiv.práca a soc.starostlivosť 61

Spolu: 165

Úprava kapitálového rozpočtu - kapitálové výdavky

1 Školská jedáleň- nákup bojlera a montáž 96
2 OÚ - nákup kosačky 28

 Spolu: 124
3 Prestavba OÚ -124

Celkom: 0

Celkom úprava bež.a kap.rozpočtu vo výdavkoch: 272
Z toho škola 107
Z toho obec  165

Uznesenie č. 187 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2004 
starostovi obce Jánovi Laukovi.

Návrhová komisia:

Predseda :                      ..............................
Člen:                               ..............................
              

         Ján  L a u k o
                                                      starosta obce


