
U Z N E S E N I A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,

ktoré sa konalo  dňa 16. októbra 2007

Uznesenie č. 86

Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje  program  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 87

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen : RNDr. Jaroslav Timko

Uznesenie č. 88

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie :
A/ Plnenie a čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2007
B/ Vyhodnocovaciu správu základnej školy za šk. r. 2006/2007

Uznesenie č. 89

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 
rozpočtovým opatrením č. 3 podľa priloženej prílohy č. 3. (269 tis. Sk je doplnené 
z položky Správa obce – mzdy.)

Uznesenie č. 90

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje   na základe doporučenia Komisie pre 
verejné obstarávanie dodávateľa na stavbu  „Chodník zo zámkovej dlažby – Vyšný 
koniec – Lisková“  firmu  Vladimír Richtárik   RILINE,  Ružomberok.

Uznesenie č. 91

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Zmluvu o nájme nebytových priestorov 
v budove Lisková č. 393 s firmou CIPI s.r.o. Lisková a doporučuje starostovi obce, 
aby ju podpísal.

Uznesenie č. 92

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  deleguje  do Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou Lisková  za zriaďovateľa:  PaedDr. Mojmíra Šrobára, p. Pavla 
Kubalu a Ing. Miloša Lesáka. 

Uznesenie č. 93

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  Povodňový plán obce Lisková, 
Dodatok č. 1.



Uznesenie č. 94

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A/  ukladá Športovej komisii do budúceho zastupiteľstva vypracovať projekt 
budúceho využitia areálu Športklubu,
B/ doporučuje starostovi obce konať vo veci vysporiadania pozemkov obecného 
športového klubu.

Uznesenie č. 95

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  poveruje   Školskú komisiu pripraviť zadanie 
zákazky s nízkou hodnotou na výmenu okien v areáli MŠ a ZŠ. 

Uznesenie č. 96

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá  OÚ   spracovať Štatút obce  Lisková tak, 
aby zodpovedal aktuálnej legislatíve.
Termín: do prvého OZ v roku 2008

Návrhová komisia:

Predseda:   Pavol Kubala         ......................... 
 
člen : RNDr. Jaroslav Timko     .........................

                                                                                   Ján   L a u k o
                                                                                                   starosta obce


