Uznesenie č. 10/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa 16.12.2016 na Obecnom úrade
v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
1.

Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Pavol Dvorský
b) Overovateľov zápisnice : Ing. Peter Smitek, Stanislav Sekan
c) Starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú
d) Program zasadnutia
e) Rozpočet obce Partizánska Ľupča na rok 2017 so zmenou v kapitole ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
dotácie výška finančných prostriedkov je zahrnutá v triede 310. Ostatné výdajové a príjmové
položky sú nezmenené. Zdržali sa Ing. Juraj Kandera a Ing. Martin Sameliak.
f) VZN č. 4/2016 , ktorým sa mení VZN č. 6/2015 a č. 10/2015 o financovaní škôl a školských
zariadení na území obce Partizánska Ľupča
g) Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok Obce Partizánska Ľupča parc. CKN č.1133/3
o výmere 84 m2 vytvorenej z neknihovanej parcely č.477/1,vedený na LV č. 985 pre Albína
Antola. Preddavok bol zaplatený vo výške 278,83 € na základe uznesenia č.5/2005 zo dňa
17.06.2005 do pokladne OÚ dňa 14.11.2006. V súčasnej dobe došlo k zmene zápisov a rozloha
predmetného pozemku je 88 m2. Doplatenie kúpnej ceny vo výške 5 ,-€ /m2 za 4m2 bude
zaplatený pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie nového GP, kúpnej zmluvy a vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
h) Bezplatný prenájom KD v Partizánskej Ľupči vrátane energií pre Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ v Partizánskej Ľupči na akcie: 22. Benefičný ples 4.2.2017 a Maškarný ples so zábavou
11.2.2017. Odpíše sa stav energií pred akciami a vyčísli sa spolu s nájmom ako výška príspevku
pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Na základe zmluvy zabezpečí Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ vyriadenie a odovzdanie priestorov KD v stave akom ho prebrali pred akciami.
i) Ročné odmeny pre starostu obce Ľubomíra Friča vo výške 1 mesačného platu – 2 274,-€, pre
zástupcu starostu Júliusa Sokola vo výške 900,-€, pre poslancov sa rozdelí odmena vo výške 1
mesačného platu starostu 2 274,-€, kontrolórke obce Ing. Kataríne Budveselovej vo výške 1
mesačného platu

2/ Berie na vedomie:
a,

Stanovisko kontrolórky obce Partizánska Ľupča Bc. Gabriely Moravovej k rozpočtu na rok 2017,
ktorá ho doporučuje schváliť a návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.

b, Návrh rozpočtu obce Partizánska Ľupča na roky 2018 a 2019
c, Informáciu Pavla Dvorského o potrebe posilnenia kúrenia v budove ZŠ s MŠ
d, Informáciu starostu a zástupcu o tom, že je vo vybavovaní detská lekárka pre obce Partizánska
Ľupča a Ľubeľa v spolupráci so starostom obce Ľubeľa Ing. Erikom Gemzickým PhD
e, Vymenovanie Bc. Gabriely Moravovej za kontrolórku obce Partizánska Ľupča
3/ Poveruje:
a, Pavla Dvorského zabezpečiť posilnenie kúrenia v budov e ZŠ s MŠ v priebehu vianočných
prázdnin.

4/ Ruší
Uznesenie v schvaľovacej časti Návrhu Rozpočtu na rok 2017 - dotácia pre ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
5/ Konštatuje:
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie .

Návrhová komisia: Július Sokol, Pavol Dvorský
V Partizánskej Ľupči 17.12.2016

