Uznesenie č.1/2012
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 08.02.2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e :
- Návrhovú komisiu: Sokol Július, Kubáň Ján
- Overovateľov zápisnice: Sekan Stanislav, Adamčiak Dušan
- Zmenu programu : vypustenie bodu č.8 Schválenie platu starostu
- Prenájom pozemkov v lokalite Magurka KN – E parc.č. 5296,5298,5299, ktoré sú vedené na LV
985 vo vlastníctve obce Partizánska Ľupča pre firmu Liptovia a.s ,so sídlom F. Klimeša 686/14,
031 01 Liptovský Mikuláš, na vybudovanie Malého vodného diela na 10 rokov s podmienkou, že
súhlas obce je podmienený v prvom rade súhlasom Lesného komposesorátu, pozemkové
spoločenstvo Partizánska Ľupča. Cena za prenájom sa stanoví na budúcom zasadnutí OZ.
- Prenájom pozemkov v lokalite Magurka KN – C parc.č.3131/15,3131/14, vytvorené GP číslo
35164638-02/2012 zo dňa 3.2.2012 pre firmu Liptovia a.s , so sídlom F. Klimeša 686/14, 031 01
Liptovský Mikuláš, za účelom výstavby multifunkčného ihriska na obdobie 10 rokov za cenu 1 €
ročne.
- Upravený rozpočet a jeho plnenie za rok 2011.
- Predaj pozemkov pre Ing. Dušana Šimu s manželkou , bytom Partizánska Ľupča číslo 297, v k.ú.
Partizánska Ľupča parc. č. C-KN 1457/12 – ostatné plochy o výmere 125 m2 , parc.č. C- KN
1462/1 – záhrady o výmere 319 m2, parc.č. C – KN 1461 – orná pôda o výmere 68 m2 s tým, že
do kúpno predajnej zmluvy bude zapracované vecné bremeno na prístup k proti- povodňovému
zariadeniu /zrážka/ cez uvedené pozemky.
- Doplnenie uznesenia č. 7/2011 zo dňa 10.10.2011, o predaji pozemkov v lokalite Kamence
parc.č. 1482/49 o výmere 116 m2, 1482/50 o výmere 218 m2, 1482/51 o výmere 224 m2,
1482/52 o výmere 229 m2, 1482/53 o výmere 234 m2, 1482/54 o výmere 280 m2 , tak ako si to
vyžaduje Katastrálny úrad v Liptovskom Mikuláši
- starostom bola u r č e n á zapisovateľka: Bc. Havlanová Dana
Berie na vedomie :

-

-

-

Informáciu starostu obce o požiadavke Lesného komposesorátu, pozemkové spoločenstvo
Partizánska Ľupča na vysporiadanie právnych vzťahov ku komunikáciám v Ľupčianskej doline.
Starosta vyzýva listom túto organizáciu na doplnenie potrebných dokumentov
Informáciu p. Júliusa Sokola o stave príprav ku geovrtu. V súčasnosti sa zabezpečujú
a pripravujú podklady k územnému rozhodnutiu
Informáciu starostu obce o pripravených projektoch na vybudovanie Domu sociálnych služieb
Informáciu starostu obce o stave vypracovania a schvaľovania Zmien a doplnkov k Smernému
územnému plánu Obce Partizánska Ľupča
Informáciu starostu obce o pripravovanom rozšírení skládky TKO
Požiadavku občana Pavla Klimáčka, bytom Partizánska Ľupča číslo 317 ,o potrebe riešenia
otázky túlavých psov. Obec príjme opatrenia.
Požiadavku občana Pavla Klimáčka na potrebu vybudovania chodníka od objektu kancelárií
Lesného Komposesorátu po objekt píly. Starosta odporučil riešiť Lesnému komposesorátu túto
požiadavku so Správou ciest v Liptovskom Mikuláši.
Informáciu starostu obce a poslanca Sekana o prípadoch ,ktoré riešila sociálna komisia - rodina
Jany Ballovej, p. Lenka Krakovská s deťmi a p. Božena Kralčiaková

-

-

-

Informáciu starostu obce o stave prác na stavbe „ Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ,
v Partizánskej Ľupči „
Požiadavku poslanca Júliusa Sokola /tajomníka OFK/ na pridelenie finančných prostriedkov na
jej činnosť/ .Táto požiadavka bola predložená aj v rámci schvaľovania Rozpočtu obce na rok
2012 a bola odsúhlasená, jedná sa o prestup hráča za 1500,00 €. Nakoľko je v súčasnosti
nedostatok finančných prostriedkov ,záležať bude od prísunu dodatkových daní. Starosta
prisľúbil hľadať aj iné možnosti v spolupráci s OFK, hlavne sponzorské príspevky. /Termín do
15.2.2012/
Informáciu DHZ Part. Ľupča o potrebe finančných prostriedkov na opravu motorového vozidla,
ktoré sa má zúčastniť STK. Táto požiadavka bola tiež akceptovaná pri schvaľovaní rozpočtu,
potrebné je hľadať čo najúspornejšie riešenie, napríklad na nákup súčiastok.
Opakovaný podnet na riešenie osvetlenia cestou ku objektu dolnej píly firmy Vokuma. Starosta
má riešenie, ktoré môže byť realizované po skončení zimného obdobia
Informáciu starostu o zmluve so SAD Ružomberok o zmene úhrady spoja na linkách číslo
508412 z Ružomberka do Partizánskej Ľupče a späť.

Ruší:
- uznesenie č.7/2011 zo dňa 10.10.2011 o predaji pozemkov pre Ing. Dušana Šimu s manželkou, pre
chyby v kúpnopredajnej zmluve s tým, že obec vydáva nové uznesenie, ako je uvedené v schvaľovacej
časti.
- uznesenie č.7/2011zo dňa 10.10.2011 o kúpe osobného motorového vozidla pre obec
- uznesenie č.7/2011 zo dňa 10.10.2011 o odkúpení betónovej garáže od Poľovného združenia v Part.
Ľupči
Poveruje.
- Radu OZ na kontrolu schválených zmlúv OZ pred podaním Návrhu na vklad na Katastrálny úrad
Doporučuje :
- Starostovi obce jednať s riaditeľom DO Železnô o novej zmluve na odhŕňanie snehu v cene max.17€/h
- Starostovi obce jednať s firmou OZO a.s Liptovský Mikuláš o zvýšení počtu odvozu triedeného odpadu
hlavne plastov

Ukladá:
- Finančnej komisii na návrh kontrolórky obce vypracovať Zásady na poskytovanie priestorov kultúrneho
domu a úhradu za ich poskytnutie pre spoločenské organizácie v obci do budúceho zasadnutia OZ
-pracovníčke OcÚ Renáte Antolovej pripraviť výzvu pre občanov do obecných novín, rozhlasu a na webstránku obce o opatreniach OcÚ pri odstránení problematiky voľného pohybu psov

Nesúhlasí:
- s predajom pozemku v lokalite Magurka parc.č.3139/1 /Panská lúka/ pre Ing. Gehriho Martina, bytom
A. Gwerkovej 4 , 851 04 Bratislava , nakoľko v zmysle Smerného územného plánu Obce Partizánska
Ľupča, - miestna časť Magurka , nakoľko sú tam v zmysle SÚP P. Ľupča plánované iné zámery
- s prenájmom priestorov v kultúrnom dome pre Jána Barteka a Petra Hegedúša, nakoľko tieto priestory
sú potrebné pre obec a spoločenské organizácie v obci
- s predloženou zmluvou o odhŕňaní snehu v lokalite prístupovej cesty na Magurku a v tejto miestnej
časti , ktorú predložil riaditeľ DO Železnô Ing. Ján Kuska, v navrhovanej sume 20 €/hod./
Konštatuje :
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie a to :
- úhrada nákladov z OcÚ Malatíny pre ZŠ s MŠ za žiakov z obce Malatíny,
- zrealizovanie odvodňovacieho kanála pri rímskokatolíckej fare,
- vysporiadanie spoločného dvora pri rodinnom dome č.355 po bývalých vlastníkoch J. Koreň, ide
o podiel na spoločnom dvore od p. Faconu
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu číslo 366 od p. Záhradníkovej na ktorý bol
schválený úver
- povrchová úprava podlahy terasy na futbalovom ihrisku
- potreba zvýšenia policajných hliadok resp. riešenie bezpečnostnej situácie v obci/ p. farári cirkví v obci
ku ktorej sa pridalo aj vedenie obce zorganizovali petíciu, ktorú zaslali na Ministerstvo vnútra SR/.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči: 08.02.2012
Spracované a zaslané zapisovateľke: 09.02.2012
Za návrhovú komisiu : Július Sokol, Ján Kubáň

