U Z N E S E N I E č. 1/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
konaného dňa 23. 02. 2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
- Program zasadnutia OZ s doplňujúcimi návrhmi poslanca Júliusa Sokola
- Overovateľov zápisnice: p. P. Kúkola, p. P. Dvorského
- Návrhovú komisiu v zložení: p. J. Sokol, p. S. Sekan
- Návrh štatútu obce Partizánska Ľupča s tým, že starosta obce zabezpečí do
budúceho OZ (v marci 2011) vypracovanie všetkých dokumentov v zmysle
tohto štatútu, a to: - Rokovací poriadok OZ
- Zásady odmeňovania poslancov
- Zásady, resp. smernicu pre používanie vlastného motorového vozidla na
obecné účely a obecného motorového vozidla na súkromné účely
- Písomné poverenie pre zástupcu starostu na rozsah zastupovania starostu
- Písomné poverenie pre zamestnanca obce, ktorý bude rozhodovať
v mene obce v zmysle § 18 Štatútu obce
- Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Partizánska Ľupča
a majetkom štátu, ktorý obec užíva
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda
- p. J. Sokola v zmysle § 12 Zákona 369/90 Zb. z. a následných noviel na
zvolanie a vedenie zasadnutí OZ
- p. J. Kubáňa za člena Rady školy ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
- Uskutočnenie Verejného hovoru na deň 28.02.2011 o 17,00 hod. za účelom
informovania občanov o žiadosti firmy Dušan Smitek – Ľupčianka, 032 15
Partizánska Ľupča, týkajúcej sa vydania stanoviska obce k jeho plánovanej
činnosti zahumusovania pôdy a výsadby rýchlorastúcich drevín v k. ú. Obce
Partizánska Ľupča, lokalita Lačná
- Kúpu pozemku od ev. av. cirkvi v Partizánskej Ľupči na parcele č. 1115/1 pod
výstavbu Nájomného bytového domu, v cene 33,00 €/m2
- Výšku finančných pásiem pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča na
rok 2011
- Aby p. J. Šturek vykonával elektro-údržbárske práce pre obec na rok 2011 za
8,00 €/hodinu.
- Aby p. J. Šturek do konca vykurovacej sezóny vykonával obsluhu a údržbu
pecí na vykurovanie (peletky) v objektoch: nájomný bytový dom, hasičská
zbrojnica, kultúrny dom. Po ukončení vykurovacej sezóny zverejniť na
výveske a internetovej stránke obce (na dobu 30 dní) ponuku na výberové
konanie na túto činnosť na ďalšiu vykurovaciu sezónu.
- Zverejniť na výveske a internetovej stránke obce (po dobu 30 dní) ponuku na
výberové konanie na vykonávanie drobných stavebných a údržbárskych prác
pre obec na rok 2011
- Prenájom pozemku pre p. Frisa pod „malú vodnú elektráreň“, cena a rozloha
bude upresnená

2. Ukladá:
- Ekonómke obce, p. I. Mrázikovej, do budúceho zastupiteľstva predložiť:
rozpočet obce na rok 2011
plnenie rozpočtu za rok 2010
zoznam neplatičov daní a poplatkov za rok 2010
- p. D. Havlanovej prerozdeliť obvody pre poslancov s tým, že obvod Magurka,
Železnô bude mať len starosta obce
- p. J. Sokolovi predložiť na správe katastra v Liptovskom Mikuláši výmenu
člena komisii pre ROEP a zistiť vlastníka parcely č.3201/1 na Magurke.
3. Konštatuje:
- Nebol splnený zákon č.369/90 Zb. z. o obecnom zriadení a jeho následných
noviel, § 14, nebola zvolaná Obecná rada
- Uznesenia z minulých zasadnutí OZ zostávajú na splnenie. Jedná sa o
zrealizovanie odvodňovacích kanálov pri Karite a pri rodinnom dome p. L.
Hrdinu a vybudovanie nábehového mostíka (bezbariérovosť na terase pri bistre
na námestí)
4. Berie na vedomie:
- Vzdanie sa odmien poslancov a starostu do schválenia novely o platových
pomeroch primátorov a starostov.
- Poverenie p. D. Havlanovej písaním zápisnice zo zasadnutia OZ
- Diskusné príspevky poslancov, podnety, návrhy, žiadosti prítomných ako sú
uvedené v zápisnici
- Podpísanie poslancami dodržiavanie zákona NR SR č.428/2002 Zb. z.
Povinnosť mlčanlivosti (Poučenie o právach a povinnostiach oprávnených
osôb pre spracovávanie osobných údajov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Partizánska Ľupča)
- Informáciu starostu obce, že na stavbu nového stavebného obvodu
realizovaného nad Malatínami ( tzv. na Ťave), bolo vydané územné
rozhodnutie Krajským orgánom, hoci ešte nie sú ukončené a schválené
„Zmeny a doplnky k Smernému a územnému plánu obce Partizánska Ľupča“.
Obec obdržala upozornenie, že na základe územného rozhodnutia nie je možné
robiť zemné práce, ktoré sa realizujú v súčasnosti.
- Informáciu poslanca p. J. Sokola (bývalého zástupcu starostu), že na základe
príkazu starostu mu nebola vyplatená odmena za mesiac december 2010
5. Doporučuje:
- Starostovi obce zabezpečiť splnenie úloh a prísľubov, ktoré vyplynuli
z dnešného zasadnutia

--------------------------------------------------Július Sokol, Stanislav Sekan, návrhová
komisia

-----------------------------------------Ľubomír Frič, starosta obce

------------------------------------------------------Peter Kúkol, Pavol Dvorský , overovatelia

-----------------------------------------Jozef Hegedúš, zástupca starostu

V Partizánskej Ľupči dňa : 2.3.2011

