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

ktoré sa konalo  dňa  24.  júna  2008

Uznesenie č. 156

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 157

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :   Vilma Martonová

Uznesenie č. 158

1./  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a  celoročné hospodárenie za rok 
2007 bez výhrad.
A/ Príjmy:
Bežné príjmy obec:               22.416.117,56  Sk
Bežné príjmy škola:                   565.041,33  Sk
Kapitálové príjmy:                    -              
Spolu príjmy  :                       22.981.158,89  Sk

B/Príjmové finančné operácie:    875.649,-   Sk
 
C/ Výdavky:
Bežné výdavky obec:       8.059.923,60   Sk
Kapitálové výdavky obec:     2.474.468,40   Sk
Výdavky – školstvo:      10.705.747,71  Sk
Spolu výdavky:             21.240.139,71  Sk

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce:
a/ príjmy za rok 2007 v Sk.............................................22.981.158,89 Sk
b/ výdavky za rok 2007 v Sk..........................................21.240.139,71 Sk
Celkom výsledok hospodárenia.......................................1.741.019,18 Sk

2./Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške : 

1.741.019,18  Sk 
-    príjmové finančné operácie vo výške 875.649,- Sk

3./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu  za rok 2007.

4./   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2007.

Uznesenie č. 159

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi obce riešiť vymáhanie nedoplatkov 
dane v r. 2007-2008 právnickou cestou.  O výsledkoch konania bude informovať poslancov 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.



Uznesenie č. 160

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
1/ Berie  na vedomie návrh Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Liskovej 
vymenovať   do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Liskovej Mgr. Petra 
Kulicha
 2/ menuje do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Liskovej Mgr. Petra 
Kulicha.

Uznesenie č. 161

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Zmluvu o odpredaji majetku obce pod diaľnicu 
/pozemky o rozlohe 498 m² v hodnote 98 743,50 Sk/ s Národnou diaľničnou spoločnosťou, 
a.s. Bratislava. 

Uznesenie č. 162

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi obce vyhlásiť  výberové konanie na 
projekt bytovky v areáli ZŠ do 15. júla 2008.

Uznesenie č. 163

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Lisková na II. polrok 2008.

Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi   obce zvolať obecnú radu 
a zástupcov Motoklubu Choč Lisková ohľadom doriešenia prevádzkového poriadku 
motokrosovej dráhy po vydaní rozhodnutia stavebným úradom.

Uznesenie č. 165

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá stavebnej komisii prebrať fakturáciu chodníka Vyšný 
koniec so stavebným dozorom Ing. Miroslavom Lukačom.

Uznesenie č. 166

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje odmenu  za  2. štvrťrok 2008 :
A/  zástupcovi starostu Pavlovi Kubalovi vo výške  2000,- Sk za mesiac.
B/  starostovi obce Jánovi Laukovi vo výške   27,5 % zo skutočne vyplatenej  základnej mzdy

           

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

člen :  Vilma Martonová            .........................

                                                                            Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


