Uznesenie č. 10/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 25. novembra 2015 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
b) Overovateľov zápisnice : Dušan Adamčiak, Ing. Ľubomír Rybák
c) Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
d) Program zasadnutia OZ
e) Zverejnenie zámeru predaja pozemku pre pána Borisa Luckého v miestnej časti
Magurka o rozlohe 777 m2 , ktorý sa nachádza na parcele č: 3146 v cene 20 Eur/m2
f) Zverejnenie zámeru predaja pozemku pre pána Martina Bartíka s manželkou pani
Zuzanou Bartíkovou o rozlohe 137 m2, ktorý sa nachádza na parcele č: 695 v cene 5
Eur/m2
g) Záložnú zmluvu na budovu ZPS Karita a súvisiace pozemky v prospech Štátneho fondu
rozvoja bývania
h) Dotáciu na základe žiadosti Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča na
Mikulášsky balíček v cene 2 Eur/žiak v celkovej sume 282 Eur
i) Odpustenie poplatku na základe žiadosti Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča za využitie Kultúrneho domu, na akciu Maškarný ples, ktorý sa bude
konať 6.2.2016
j) Odpustenie poplatku na základe žiadosti pre Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča za využitie Kultúrneho domu, na akciu Benefičný ples, ktorý sa bude
konať 30.01.2016
k) Dotáciu pre KST Darmošľap Partizánska Ľupča na základe žiadosti vo výške 1000 Eur pre
rok 2016
l) Dotáciu pre OFK Partizánska Ľupča na základe žiadosti vo výške 7060 Eur pre rok 2016
m) Dotáciu pre ZŤP Partizánska Ľupča na základe žiadosti vo výške 350 Eur pre rok 2016
n) Navýšenie pracovného úväzku pre kontrolórku obce Ing. Budveselovú na 0,3 úväzku
s platnosťou od 1.1.2016
o) Cenu za odpredaj obecných pozemkov ktoré občania dlhodobo užívali po ukončení
ROEP nasledovne : občania ktorí požiadajú o odkúpenie takýchto pozemkov do konca
roku 2016 cena za m2 bude 5 €, od roku 2017 cena za m2 bude 15 €
p) Návrh finančnej komisie na výšku cien za ktoré sa budú odpredávať obecné pozemky po
ukončení ROEP nasledovne : občania ktorí požiadajú o odkúpenie takýchto pozemkov
do roku 2016 cena za m2 bude 5 €, od roku 2017 cena za m2 bude 15 €
q) Termín ďalšieho zasadnutia OZ na 7.12.2015

2. Ruší :
a) uznesenie 4/2014 v časti bodu- návrh finančnej komisie na výšku cien za ktoré sa budú
odpredávať obecné pozemky po ukončení ROEP nasledovne : občania ktorí požiadajú
o odkúpenie takýchto pozemkov do roku 2015 cena za m2 bude 5 €, od roku 2016
cena za m2 bude 15€
3. Berie na vedomie:
a) Informáciu predsedu finančnej komisie Ing. Ľ. Rybáka ohľadne pripravovaného
rozpočtu pre rok 2016 a financovaní školských zariadení v ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
b) Informáciu ohľadne výšky odmien pre pracovníkov školských zariadení ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča
c) Informáciu Ing. Ľ. Rybáka, že pri žiadosti o zvýšenie dotácie na financovanie školských
zariadení je potrebné predložiť dôvodovú správu
d) Návrh Ing. Juraja Kanderu upraviť položku – platba z MONDI SCP a.s. za uloženie
odpadu na skládke v katastri obce Partizánska Ľupča na 15 000 Eur/mesačne
v príjmovej časti rozpočtu pre rok 2016
e) Návrh rozpočtu obce Partizánska Ľupča pre rok 2016
f) Informáciu riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej ohľadne potreby vybavenia
kuchyne a práčovne a možnosti získať niektorých zamestnancov cez ÚPSVaR
g) Informáciu riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej ohľadne čerpania rozpočtu pre
ZPS Karita
h) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadne vysporiadania pozemkov pána
Halamu a pána Moravčíka v miestnej časti Magurka, kde Stavebná komisia po
obhliadnutí stavu dňa 17.6.2015 navrhuje pozemky odpredať a bol zverejnený aj
zámer odpredať predmetné pozemky
i) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o žiadosti na zámenu pozemkov v miestnej
časti Magurka medzi spoločnosťou SLOVSTAVBA s.r.o a obcou Partizánska Ľupča
j) Informáciu pána Stanislava Sekana o možnosti organizovania Mikuláša v rámci celej
obce s podporou ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
k) Informáciu pána Stanislava Sekana ohľadne petície, ktorá bola zaslaná spoločnosti
Liorbus s.r.o na zavedenie nového autobusového spojenia a nebola doručená
odpoveď z tejto spoločnosti
l) Informáciu Ing. Juraja Kanderu ohľadne označenia Úradnej tabule obce Partizánska
Ľupča nápisom „ÚRADNÁ TABUĽA“
m) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o možnosti výstavby Nájomného bytového
domu v obci
n) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola
o žiadosti pani Remeňovej na odpredaj alebo zámenu pozemkov
o) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadne prác naviac na ZPS Karita ktoré sú
vo výške 79 000 Eur, kde bude zvolané stretnutie všetkých dotknutých strán
k vysporiadaniu stavu tak, aby obec Partizánska Ľupča neniesla žiadne finančné
zaťaženie za vzniknuté práce

p) Informáciu pána Stanislava Sekana ohľadne výšky odmeny pre stavebný dozor na
stavbe ZPS Karita
q) Informáciu Ing. Juraja Kanderu o stave cestnej komunikácie pred domom pána J.
Migasa a jeho okolí a o potrebe opravy tejto komunikácie
r) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča, že opravy ciest v rámci obce sa budú
vykonávať počas budúceho roka
s) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o potrebe vysporiadania pozemkov
v rámci obce
t) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o výstavbe Multifunkčného ihriska
a priebehu vykonaných prác
u) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o žiadosti na dotáciu z rozpočtu obce na rok
2016 pre Klub stolného tenisu (KST Lesný komposesorát servis) vo výške 1500 Eur,
kde Obecné zastupiteľstvo žiada doloženie podrobnej dôvodovej správy na danú
sumu
v) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o poskytnutí sponzorského daru z MONDI
SCP a.s. pre OÚ v Part. Ľupči vo forme kancelárskeho papiera A4

4. Ukladá:
a) Riaditeľke ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča pani Mgr. Malvíne Zvarovej vypracovať
dôvodovú správu pre financovanie školy a školských zariadení do 4.12.2015 a aj
k rozpočtu na rok 2016
b) Zapisovateľke pani Bc. Dane Havlanovej zaslať výpis uznesenia Obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa už prejednávalo vysporiadanie pozemkov v miestnej
časti Magurka pre pána Halamu a pána Moravčíka
c) Poslancovi Ing. Jurajovi Kanderovi pripraviť plán osadenia spomaľovačov v obci
s približným rozpočtom do konca marca 2016
d) Starostovi obce Ľubomírovi Fričovi a zástupcovi starostu Júliusovi Sokolovi preveriť
postup odkúpenia a predaja obecných pozemkov v zmysle právnych noriem

5.

Neschvaľuje:
a) Zámenu pozemkov medzi spoločnosťou SLOVSTAVBA s.r.o , Bratislava a obcou
Partizánska Ľupča v miestnej časti Magurka, na základe predloženej žiadosti

6. Konštatuje:
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.

V Partizánskej Ľupči 27.11.2015
Návrhová komisia : Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

