U Z N E S E N I E z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči, ktoré
sa konalo dňa 7.2.2008 o 17,oo hod. v kancelárii obecného úradu.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V PARTIZÁNSKEJ ĽUPČI :
l./ BERIE NA VEDOMIE

•
•
•
•
•
•
•

správu o plnení prijatých uznesení zo zasadnutí, ktoré sa konali v roku 2007
sťažnosť pani Anny Beňovej ohľadom firmy VOKUMA Part.Ľupča
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Partizánska Ľupča o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce s tým, že bude vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie
občanom
pripomienku pani riaditeľky Mgr. Malvíny Zvarovej ohľadom čističky ZŠ s MŠ
a bytovky
pripomienku pani Anny Beňovej s možnosťou zavedenia vlastnej vody
pripomienky poslanca pána Celestína Vajdu k priekopám a kanálom
zásadnú zmenu, ktorá nastala pri dani za ubytovanie a to v tom, že daňovníkom je vo
vzťahu k správcovi dane ubytovaný, nie ten, kto prechodné ubytovanie poskytuje.
Ubytovateľ je len sprostredkovateľ pri výbere tejto dane.

2./ SCHVAĽUJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

zrušenie členstva pre regionálny rozvoj do spoločnej úradovne v Liptovskom
Mikuláši
overovateľov zápisnice: Ing. Vojtech Baldovič, Katarína Bellová
návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ján Kubáň
upravený rozpočet príjmov a výdavkov za rok 2007 a záverečný účet obce
rozpočet obce na rok 2008, 2009, 2010
Všeobecne záväzné nariadenie obce Partizánska Ľupča č. 1/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s tým, že sa
zvyšujú poplatky za TKO zo 150,- Sk na 200,-Sk.
odmenu starostovi obce za rok 2007 vo výške jeho mesačného platu,
odmenu zástupcovi starostu obce za rok 2007 vo výške jeho mesačného platu,
v rámci výstavby a kolaudácie stavby Nájomný bytový dom – 12 b.j. súp. číslo 422,
súhlasí aby na túto nehnuteľnosť uvedenú v LV č.985 v k.ú. obce Partizánska Ľupča
bolo zriadené záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR podľa podmienok záložnej zmluvy č. 0066-PRB-2006/Z. Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s vkladom záložnej zmluvy č. 066-PRB-2006/Z do katastra nehnuteľností
Správa katastra Liptovský Mikuláš.
kultúrnu komisiu v zložení: Anna Jacková, predseda komisie, členovia: Ľubica
Koyšová, Agata Adamčiaková, Iveta Mráziková, Anna Mojšová, zapisovateľka :
Renáta Antolová.
vypracovanie projektu firmou SELEKT v cene 50 000,-Sk pre ZŠ s MŠ Partizánska
Ľupča
dotáciu pre Základnú školu s materskou školou v Partizánskej Ľupči mesačne vo
výške 157 000,-Sk.
usporiadanie Okresnej súťaže hry „PLAMEŇ“ Okresným hasičským zborom
v Liptovskom Mikuláši v našej obci

3./ UKLADÁ

•
•
•
•
•
•
•

poslankyni pani Kataríne Bellovej za svoj volebný obvod vykonať poslanecký
prieskum a stavebnej komisii prešetriť čierne stavby vo firme VOKUMA. Termín:
ihneď
komisii cestovného ruchu vypracovať materiál na zlepšenie situácie odvodu
finančných prostriedkov za ubytovacie služby. Termín: do budúceho zastupiteľstva
stavebnej komisii doriešiť pani Odorčákovú a rodinu Hegedušovcov na Magurke prístupovú cestu . Termín: ihneď
kontrolórke obce pani Dane Havlanovej podávať správu o financovaní na každom
zastupiteľstve,
stavebnej komisii prešetriť stav na tvare miesta ohľadom žiadosti pána Jána Friča,
bytom Partizánska Ľupča 274 na základe žiadosti o odpredaj časti obecného pozemku
na Magurke. Žiada odkúpiť parcelné číslo 3129 o výmere 206 m2.
stavebnej komisii prešetriť situáciu na základe žiadosti Ing. Jerguša Gbelského, trvale
bytom Bratislava, ktorý odkúpil v našej obci nehnuteľnosť č.p. 123. Žiada odpredaj
časti obecných pozemkov okolo tohto rodinného domu. Termín: ihneď
všetkým predsedom komisií informovať na každom zastupiteľstve o svojej práci zo
svojich komisií

4./ DOPORUČUJE:
• skontrolovať dažďovú kanalizáciu
5./ RUŠÍ

•
•

časť uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2007 zo dňa 13.2.2007. Odvoláva Mareka
Pavlíka, trvale bytom Partizánska Ľupča 123 z členstva kultúrnej komisie.
časť uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2007 zo dňa 14.12.2007 v ktorom bolo
odsúhlasené zrušenie príspevku pre regionálny rozvoj do Spoločnej úradovne
v Liptovskom Mikuláši. Bolo nutné zrušiť členstvo a nie príspevok.

6./ POVERUJE:

•

p. Milana Kráľa, firma Morus, Part. Ľupča č. 460, aby predložil zámer na nízko
energetické domy v súvislosti s vyvolanými investíciami

