
Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Liskovej  dňa   21. februára  2006

Uznesenie č. 188
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
A/  program zasadnutia OZ
B/  návrhovú komisiu v zložení :  predseda: Pavol Kubala
                                                     člen:  PaedDr. Mojmír Šrobár

Uznesenie č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa  
13. decembra 2005.

Uznesenie č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A/  berie  na  vedomie   správu starostu  obce   Jána  Lauku o Obecnom športovom klube 

v Liskovej, kde ho na výročnej členskej schôdzi dňa 20.1. 2006 zvolili za prezidenta OŠK.
B/ poveruje finančnú komisiu a jej predsedu Ing. Pudiša preveriť možnosť zmeny rozpočtu 

s tým, aby sa po odsúhlasení poslancami OZ mohla navýšiť čiastka pre OŠK o 100 tis. Sk 
/z 250 tis. na 350 tis. Sk/

Uznesenie č. 191 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje Štatút Obecnej knižnice v Liskovej. /príloha č. 1/

Uznesenie č. 192 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje zápis do Kroniky obce za rok 2005, s doplnením 
príspevku  p.  Timku  –  Akcie  Domky  a príspevku  p.  Šaravského  o zmluve  Občianskeho 
združenia a Mondi SCP na zamedzenie znečisťovania ovzdušia.  /Príloha č. 2, 2A a 2B/

Uznesenie č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:

1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2005 /Príloha č. 3/
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2006    /Príloha č. 4/

Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  príspevky organizáciám na rok 2006 
nasledovne: 

       /V zmysle schváleného rozpočtu/
          Domka          59 600,-Sk                     Kynologický klub    2 000,-Sk
          SZZ                 7 000,-Sk                     SČK                     10 000,-Sk 
          SZPB              4 400,-Sk                     Zväz PCCH            3 000,-Sk 
         JDS                14 000,-Sk    

Finančné prostriedky sa poskytnú na základe žiadosti organizácie o dotáciu.  Dotácia bude 
poskytnutá po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie, kde bude uvedený účel využitia 
finančných prostriedkov a taktiež, že podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 
Súčasťou žiadosti je prehľad akcií, na ktoré sa tieto financie využijú.

Uznesenie č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :

A/ Dodatok č 1 : Program ochrany a podpory detí a mládeže, Článok IV, bod 2 znie:
    “Bod 2. Cestovné, vstupenky a ostatné náklady

1. Pri jednodňových akciách sa poskytuje finančná dotácia na cestovné a pri návšteve 
kultúrnych zariadení na vstupné maximálne výšky do 60 Sk/deň a  osobu.



2.   Pri viacdňových akciách sa poskytne finančná dotácia na cestovné, stravu 
a ubytovanie maximálne do výšky 60 Sk/deň a osobu.

3. Pri návšteve kultúrnej akcie sa poskytuje dotácia na cestovné a na vstupné max. do 
výšky 60 Sk/deň a  osobu. Dotácie sa poskytujú len pri návšteve kultúrnej akcie 
sledujúcej vzdelávací a výchovný cieľ.“

B/ rozdelenie dotácie na projekty  z Programu ochrany a podpory detí a mládeže na rok 
2006 podľa prílohy č.  5.

Uznesenie č. 196
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu za IV. štvrťrok 2005:
      A/ starostovi obce vo výške :     49,16% zo skutočne vyplatenej základnej mzdy
      B/ zástupcovi starostu vo  výške     3000,- Sk

Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje:
A/   aby  Obec  Lisková  podala   ŽIADOSŤ  O  NENÁVRATNÝ  FINANČNÝ  PRÍSPEVOK 
z FONDU  PRE  MIKROPROJEKTY Programu  iniciatívy  spoločenstva INTERREG  IIIA 
Slovenská republika - Česká republika 2004 – 2006 na projekt  „Participácia mládeže na  
živote obce“.
 B/   príspevok 5%  zo schválených financií na projekt

Návrhová komisia:
Predseda Pavol Kubala:                      ..............................

Člen PaedDr. Mojmír Šrobár:              ..............................

                                    Ján  L a u k o
                                         starosta obce


