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

ktoré sa konalo  dňa 5. mája 2008

Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :  Vilma Martonová

Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 
Obce Lisková  podľa predloženého návrhu, doplneného o návrh RNDr. Timku  nasledovne:
§ 9 znie:

1. Obecná rada v úzkej súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje 
plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ.

2. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v úvode rokovania každého 
riadneho zasadnutia OZ.

3. Kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení vykonáva hlavný kontrolór 
minimálne 4x do roka.

 §7  bod 8 znie: V úvode rokovania starosta /predsedajúci/ oznámi počet prítomných 
poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, 
určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice, potom hlavný kontrolór vykoná kontrolu plnenia 
uznesení.
§11  bod 1 znie: V sporných situáciách (neupravených týmto rokovacím poriadkom alebo 
v prípade pochybností) rozhodujú o ďalšom postupe poslanci OZ hlasovaním.

Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje interný predpis O úhradách za poskytované 
služby a úkony vykonávané Obcou Lisková  v zmysle predloženého návrhu. 

Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej v zmysle uznesenia č. 123 z 12. februára 2008 schvaľuje 
odpredaj  časti pozemku č. pkn 874 (e.n.984) spolu za 100,- Sk /slovom: jednosto Sk/ pre p. 
Tibora Kubalu a príbuzných.

Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschvaľuje umiestnenie vysielača firmou T-Mobile 
Slovensko a.s. v lokalite ZŠ s MŠ na nefunkčnom komíne.

Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje komisiu na posúdenie projektov v rámci verejnej 
súťaže pre občanov Liskovej „Nápad roka“ v zložení: Mgr. Ivana Barteková, p. Slavomír 
Lukač, PaedDr. Mojmír Šrobár, Ing. Miloš Lesák a p. Jozef Roštek.

Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje  ďalšie projekty na rok 2008 z Programu 
podpory detí a mládeže podľa návrhu Komisie pre mládež.

Návrhová komisia:
Predseda:   Pavol Kubala         .........................  
člen :  Vilma Martonová            .........................

                                                                        Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


