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

ktoré sa konalo  dňa  23. septembra  2008

Uznesenie č. 174
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 175
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : 
                                                     predseda:  Pavol Kubala
                                                     člen :  Ing. Murina Jozef 

Uznesenie č. 176
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie správu o plnení  prijatých uznesení.

Uznesenie č. 177
Obecné zastupiteľstvo      schvaľuje   zmluvu o nájme pozemku s OFF ROAD MOTO KLUB 
CHOČ Lisková, neodeliteľnou súčasťou zmluvy je Prevádzkový poriadok motokrosovej dráhy 
v Liskovej podľa predloženého návrhu doplneného obecným zastupiteľstvom.
    

Uznesenie č. 178
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie  správu Mgr. Petra Kulicha o situácii 
v základnej škole a školských zariadeniach v obci Lisková

Uznesenie č. 179
Obecné zastupiteľstvo      schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková 
č. 1/2008  o určení výšky príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Lisková so zapracovaním pripomienky FaLP komisie. 
                    

Uznesenie č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
1.  berie na vedomie  správu o plnení a čerpaní  rozpočtu   za I. polrok 2008
2.  schvaľuje  úpravu rozpočtu na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 1 podľa predloženého 

návrhu

Uznesenie č. 181
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva 
obce      Lisková  podľa predloženého návrhu.
                          

Uznesenie č. 182
„Obecné  zastupiteľstvo   schvaľuje na  návrh   Komisie   pre  verejné  obstarávanie  pri 
Obecnom zastupiteľstve v Liskovej  firmu eMTe Milan Ťapaj, Zárevúcka 26,  Ružomberok 
na brúsenie a lakovanie parkiet v  telocvični pri Základnej škole s materskou školou Lisková. 
/Celkové náklady na práce v zmysle ponuky 10/2008 sú 122 500,-Sk s DPH/. “

Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   príspevok vo výške 10,-Sk /denne dôchodcom obce na 
jedno teplé jedlo.

Uznesenie č. 184
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   architektonický návrh námestia,  chodníkov 
a mestského interiéru, ktorý spracovala firma Interegio.



Uznesenie č. 185
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje   na základe žiadosti p. Jána Kluku odpredaj pozemku vo 
vlastníctve obce o rozlohe 27 m2 na  parc. čísle 594/3 a 594/4  v cene 70,-Sk za m2.

Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje:
1. odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 3. štvrťrok 2008 vo výške 2000,- Sk za 
mesiac.

2. starostovi obce Jánovi Laukovi  odmenu za  3. štvrťrok 2008  vo výške 28,33 % zo 
skutočne vyplatenej  základnej mzdy. 

3. hlavnému kontrolórovi   Ferdinandovi Pirohovi  mesačnú odmenu  vo výške 30% 
z mesačného platu. 

Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo   neschvaľuje   odpredaj pozemku obce na základe žiadosti
 p. Klocháňa.

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

člen :  Ing. Jozef Murina              .........................

                                                                            Ján   L a u k o
                                                                                                      starosta obce


