Uznesenie č. 11 /2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 7. decembra 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1. Berie na vedomie
a. Informáciu Ing. Ľubomíra Rybáka, predsedu finančnej komisie o povinnosti zúčtovať poskytnuté
dotácie v roku 2015 v termíne do 15.12.2015
b. Podnet Stanislava Sekana, aby starosta a riaditeľka ZŠ s MŠ na pracovných stretnutiach pravidelne
1x mesačne riešili prípadné vzniknuté problémy resp, potreby týkajúce sa ZŠ s MŠ
c. Informáciu o Vianočnom koncerte žiakov ZŠ s MŠ, ktorý sa koná 13.12.2015 v Kultúrnom dome
v obci Partizánska Ľupča.
d. Návrh starostu, aby sa niektoré práce v ZŠ s MŠ riešili aj sponzorsky, na väčšie prispeje obec ako
vlastník budovy.
e. Podnet Dušana Adamčiaka, aby jeho sused Matúš Kráľ vybudoval plot v zmysle stavebného
zákona a jeho pripomienok s manželkou. Podnet bol odovzdaný na riešenie Ing. Martinovi
Sameliakovi, predsedovi stavebnej komisie.
f. Podnet Ing. Ľubomíra Rybáka, aby stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú zabudované v chodníkoch,
boli označené reflexnými prvkami.
g. Podnet zástupcu starostu Júliusa Sokola, poslanca Ing. Juraja Kanderu aj podnetu občanov na
osadenie zrkadiel v neprehľadných križovatkách /vytipuje stavebná komisia spolu s miestami
osadením retardérov/.
h. Informáciu Ing. Juraja Kanderu o možnosti získania finančných prostriedkov na rozšírenie
kamerového systému v obci.
i. Informáciu starostu o potrebe riešiť situáciu v OFK a to nájsť spôsob a možnosti finančného
ohodnotenia prezidenta klubu Ladislava Rybáka.
j. Diskusné príspevky poslancov a Bc. Dany Havlanove k problematike spôsobu a možnostiach
odmeňovania prezidenta OFK Ladislava Rybáka.
k. Vyjadrenie Ladislava Rybáka k tejto problematike.
l. Informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o stave v Atladii a.s. Partizánska Ľupča. Obec vlastní
20% akcií v Atladii a.s., v súčasnosti bola podpísaná nová zmluva na prenájom nehnuteľností
s Lesným komposesorátom pozemkové spoločenstvo za účelom vybudovania inžinierskych sietí.
Vypracováva sa PD na tieto inžinierske siete/ kanalizácia, vodovod, elektrické vedenie/. Výsledky
hospodárenia sú dostupné na webovej stránke
Atladie a.s. Majoritný akcionár
rokuje
s potencionálnymi investormi na vybudovanie geovrtu. Atladia a.s. prenajala 5,5 ha pozemkov pre
Archeológiu SK Ružomberok na vybudovanie Archeoskanzenu- pravekej dediny.
m. Informácie starostu a zástupcu starostu o priebehu vysporiadávania pozemkov v areáli futbalového
štadióna. /Potreba prednostne jednať s P. Bohúňom/.
n. Informáciu zástupcu starostu o potrebe zefektívnenia činnosti školskej komisie v roku 2015. Nebola
zvolaná kompletne ani raz, jednania na rade školy sa zúčastňoval len predseda Ing. Peter Smitek.
o. Informácie Pavla Dvorského o potrebe opravy strechy a šťauplátu na budove ZŠ s MŠ
p. Informácie a vysvetlenie Ing. Lazara – konateľa firmy Staveko SK Žilina k výstavbe Zariadenia pre
seniorov Karita od jej začiatku a s tým súvisiacich niektorých problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu
výstavby a ich riešení, k fakturácii prác naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča a jeho ponuku 12%
zľavy z celkovej výšky finančných prostriedkov 79748,45 € za práce naviac t.j. 9569,81€
r. Informácie a vysvetlenie Ing. Moravčíka, stavebného dozora Žilina k výstavbe ZPS Karita od jej
začiatku a s tým súvisiacich niektorých problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu výstavby a ich
riešení, k fakturácii prác naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča a k fakturácii prác naviac na ZPS
Karita Partizánska Ľupča.
s. Diskusiu poslancov Ing. Kanderu, Ing. Sameliaka, Sekana, ku ktorým sa potom pridali ďalší k
fakturácii prác naviac na ZPS Karita a návrh na zľavu cca 20- 25% z navrhovanej ceny
v predloženom rozpise.
t. Informáciu starostu obce o potrebe zamestnať pre obecný úrad ešte jednu pracovníčku z dôvodu
navýšenia pracovných povinností, ktoré vznikli z dôvodu prenesených kompetencií zo štátu na obec

u. Informáciu o potrebe dofinancovania ZŠ v Part. Ľupči z rozpočtu obce z dôvodu zníženia počtu
žiakov v ZŠ. Túto problematiku bude OZ riešiť v roku 2016 , nakoľko ešte nie je známa výška dotácie
na jedného žiaka na budúci rok
2/ Schvaľuje
a. Program po doplnení a presune bodov
b. Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Dušan Adamčiak
c. Overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan
d. Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
e. Dodatok VZN č.5/2015 a to dotáciu pre mimoškolské zariadenia na základe žiadosti a predloženej
Dôvodovej správy ZŠ s MŠ vo výške 8 415,-€ mesačne od 1.1.2016
f. Dotáciu pre záujmovo vzdelávaciu činnosť pre MŠ na základe žiadosti a predloženého zoznamu
akcií ZŠ s MŠ vo výške 1 200,-€
g. Dotáciu pre záujmovo vzdelávaciu činnosť pre ZŠ na základe žiadosti a predloženého zoznamu
akcií ZŠ s MŠ vo výške 2 600,-€
h. Zámer kúpy pozemkov od p. Eleny Remeňovej v lokalite Cigánka pod miestnou komunikáciou
na základe predloženej žiadosti , jedná sa o výmeru 140,80 m2 v cene 10,-€/m2. Náklady na prevod
hradí kupujúci.
i. Zámer predaja pozemku p. Romanovi Sklárovi v miestnej časti Magurka parc. č. 3137/2 o výmere
308 m2 podľa vytvoreného GP v cene 20,-€/m2, náklady na prevod hradí kupujúci.
j. Dotáciu pre DHZ Partizánska Ľupča vo výške 7 000,-€
k. Dotáciu pre Stolnotenisový klub Lesný komposesorát Servis Partizánska Ľupča vo výške 1 550,-€
3/Nesúhlasí
S navrhovanou zľavou 12% z navrhovanej ceny za práce naviac na ZPS Karita Partizánska Ľupča
4/ Doporučuje
a. Starostovi hľadať možnosti a spôsob odmeňovania Ladislava Rybáka, prezidenta OFK za činnosť v
OFK resp. pre obec
b. pravidelne mesačne jednať s riaditeľkou ZŠ s MŠ ohľadom problematiky a potrieb ZŠ s MŠ
c. starostovi Ľubomírovi Fričovi riešiť odstránenie závad na budove ZŠ s MŠ
d. starostovi zabezpečiť označenie stĺpov VO , ktoré sú vybudovaní v chodníkoch reflexnými prvkami
e. Bc. Dane Havlanovej zverejniť zámer kúpy a predaja pozemkov, ktoré boli prejednané na dnešnom
zasadnutí.
f. Ing. Lazarovi prehodnotiť výšku poskytnutej zľavy finančných prostriedkov za práce naviac na ZPS
Karita.
5/ Ukladá
a. Ing. Petrovi Smitekovi, predsedovi školskej komisie zefektívniť činnosť resp. zvolávať školskú
komisiu a riešiť problematiku týkajúcu sa školskej oblasti v obci.
b. Stavebnej komisii riešiť výstavbu plota p. Matúša Kráľa v zmysle stavebného zákona a
pripomienok susedov
V Partizánskej Ľupči 7. 12.2015
Návrhová komisia : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan

