Uznesenie č. 12/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
16.12.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský
starosta Ľubomír Frič určil zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú
program zasadnutia OZ po doplnení na základe podaných žiadostí
o dotácie
e) dotáciu pre Zväz protifašistických bojovníkov na základe žiadosti vo
výške 400 Eur pre rok 2016
f) dotáciu pre Základnú organizáciu slovenského zväzu chovateľov (ZO
SZCHO) na základe žiadosti vo výške 1200 Eur pre rok 2016
g) dotáciu pre ĽUpčianske NETRadičné divadLO LUNETRDLO na základe
žiadosti vo výške 600 Eur pre rok 2016
h) rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 s úpravami
i) na základe návrhu p. Ivety Mrázikovej zrušenie projektu „Viacúčelové
ihrisko pre ZŠ“ vo výške 1118,60 Eur a zrušenie projektu „Lyžiarske
stredisko“ vo výške 1659,70 Eur, ako zmarenú investíciu z dôvodu, že
investičné akcie, na ktoré boli projekty vyhotovené nebudú zrealizované
a ani sa nedajú zrealizovať
j) PHSR obce Partizánska Ľupča na roky 2015-2021
k) s pripomienkami VZN č. 7 o miestnej dani z nehnuteľnosti
l) VZN č. 8 o miestnej dani za psa
m) VZN č. 9 o miestnom poplatku za KO a DSO
n) odmenu pre starostu obce Ľubomíra Friča vo výške jednomesačného platu
starostu
o) odmenu pre poslancov OZ vo výške jednomesačného platu starostu
p) odmenu pre kontrolórku obce vo výške jednomesačného platu
q) odmenu pre predchádzajúcu kontrolórku obce p. Bc. Gabrielu Moravovú
vo výške jednomesačného platu
r) odmenu pre zástupcu starostu obce Júliusa Sokola vo výške 900 Eur
1.
a)
b)
c)
d)

2. Berie na vedomie:
a) informáciu p. Ivety Mrázikovej o zmenách v rozpočte pre rok 2016 s
výhľadom na roky 2017-2018 v dôsledku schválených dotácií
b) návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018
c) informáciu Ing. Pavla Tkáča k projektu stavby ZPS Karita
d) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o nemožnosti reagovať na výzvu
rozšírenie kamerového systému obci v dôsledku skutočnosti, že obec už
príspevok na súčasný kamerový systém čerpala
e) súpis prác naviac vykonaných obchodnou spoločnosťou STAVEKO, s.r.o.
na stavbe ZPS Karita predložených p. Lazarom
f) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o možnostiach odmeňovania p.
Ladislava Rybáka za výkon funkcie predsedu OFK Partizánska Ľupča
g) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o potrebe zamestnania nového
pracovníka/íčky na obecnom úrade v dôsledku narastajúcej agendy
spojenej s prenesením viacerých kompetencií zo štátu na obec
h) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o predĺžení lehoty na
odovzdanie multifunkčného ihriska na I. kvartál roku 2016
i) podnet Ing. Juraja Kanderu na osadenie dopravnej značky (jednosmerky)
pri ZŠ s MŠ
j) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča že dočerpanie účelového úveru
na ZPS Karita je možné len do konca roka 2015
k) návrh zástupcu starostu Júliusa Sokola o možnostiach odmien
l) informáciu p. riaditeľky ZPS Karita PhDr. Ľubomíry Glonekovej
o rozpočtových pravidlách obce a o možnostiach nakladania s peňažnými
prostriedkami schválenými pre ZPS Karita
m) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o uzavretej kúpnej zmluve
s pani Slovíkovou, ktorá je už podaná na Okresnom úrade Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor na zavkladovanie
n) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o plánovanom rokovaní s p.
Bohúňom vo veci vyporiadania pozemkov na ihrisku a prístupovej cesty
o) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o rokovaní s dedičmi vo veci
náhradného dedičského konania po rodine Paškovej
p) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o možnej výstavbe bytového
domu, pričom možnosti sa budú posudzovať v roku 2016
q) informáciu Ing. Petra Smiteka o tom, že výzva na predkladanie projektov
na rekonštrukciu MŠ zatiaľ nevyšla

3. Doporučuje:
a) starostovi obce Ľubomírovi Fričovi ihneď osloviť právnika a vyžiadať si
právnu analýzu na posúdenie zmluvy o dielo č.2/2013-4, dodatku č.1
k zmluve o dielo č.2/2013-4 k prácam naviac vykonaným obchodnou
spoločnosťou STAVEKO, s.r.o. na stavbe ZPS Karita a k ich právnemu
nároku

4. Konštatuje:
a) uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie

V Partizánskej Ľupči, dňa 16.12.2015
Návrhová komisia: Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
Overovatelia: Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

