Uznesenie č.1/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 17.2.2014 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
- program zasadnutia OZ
- návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Ján Kubáň
- overovateľov zápisnice : Jozef Hegedüš, Dušan Adamčiak
- starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
- p. Štureka ako kuriča v ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča za paušálnu odmenu 200,00 €/mesiac cez
vykurovacie obdobie do vyškolenia nového kuriča, alebo do ukončenia zmluvného vzťahu
- finančný príspevok 55,10 € pre Centrum voľného času ABC Martin, o.z. pre jedného žiaka
- finančný príspevok vo výške 200,00€/mesačne pre p. Elenu Bukóciovú (príspevok na kompenzáciu
nákladov – v Dome sociálnych služieb)
- finančný príspevok vo výške 157,43€/mesačne pre p. Boženu Kralčiakovú (príspevok na
kompenzáciu nákladov v Dome sociálnych služieb)
- žiadosť p. Vilmy Záskalickej ohľadom výrubu stromov na obecnom pozemku pred jej rodinným
domom (obec ako náhradu zabezpečí výsadbu nových drevín, drevo z odstránených stromov bude
poskytnuté sociálne odkázaným občanom v obci)
- návrh zástupcu starostu obce ohľadom zavedenia internetovej prípojky do kultúrneho domu
Ruší
- od 03.02.2014 uznesenie OZ zo dňa
z titulu nástupu starostu do práce

4.11.2013 číslo 5/2013 - odmena zástupcovi starostu obce,

N e s ch v a ľ u j e
- zmenu dodávateľa elektrickej energie pre obec
- odpredaj akcií, ktoré vlastní obec v Atladii a.s. Partizánska Ľupča investorovi
- žiadosť o príspevok na opravu strechy na budove Evanjelického kostola v Ružomberku
Berie na vedomie
- informáciu starostu obce o výsledku z rokovania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, odbor regionálneho školstva, ktorého sa zúčastnil spolu s riaditeľkou Základnej
školy s materskou školou Partizánska Ľupča
- pripomienku p. Júliusa Sokola, že je potrebné prijať uznesenie v prípade, že obec bude kupovať
nejaké pozemky.
- informáciu starostu obce, že každá kúpa pozemkov od vlastníkov do vlastníctva obce bude
posudzovaná individuálne
- informáciu ekonómky obce p. Mrázikovej o plnení rozpočtu obce za rok 2013
- informáciu p. Mrázikovej o potrebe prizvania účtovníčky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča pri každom
prejednávaní plnenia rozpočtu obce
- výhrady p. Ing. Sameliaka ku priebehu verejného obstarávania - výstavby miestnej komunikácie
a chodníkov na tzv.„Kamencoch“ (predložené právne stanovisko)
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- vysvetlenie starostu obce ku priebehu verejného obstarávania výstavby miestnej komunikácie
a chodníkov na tzv.„Kamencoch“
informáciu p. Kubáňa o sťažnosti obyvateľov ohľadom nebudovania chodníkov popri
komunikáciách (starosta obce vysvetlil, že pri pripravovanej výstavbe kanalizácie v obci by došlo
k poškodeniu týchto chodníkov)
- podnet p. Ing. Sameliaka o spojení obce s „Atladiou a.s. Partizánska Ľupča za účelom zvýšenia
požadovanej kapacity/ekvivalentov/ kanalizácie pri podaní žiadosti o grant na kanalizáciu v obci
- žiadosť organizačného tímu podujatia „Od Tatier k Dunaju „ o prejazd a parkovanie áut na
obecných pozemkoch a pozemkoch Lesného komposesorátu pozemkové spoločenstvo Partizánska
Ľupča(doporučujeme organizátorovi jednať s Lesným komposesorátom PS P. Ľupča a majiteľmi
ostatných pozemkov, na ktorých sa budú aktivity konať)
- informáciu starostu obce o žiadosti p. Jána Vlhu o ubytovanie v obci
- žiadosť p. Petra Marku o prekopanie vodovodnej prípojky ku svojej nehnuteľnosti v lokalite tzv.
Roveň- cesta ku Kurienom, stavbu zrealizuje na vlastné náklady (odporúča sa mu osloviť vlastníkov
pozemkov a žiadať ich o súhlas), v prípade ,že sa tam nachádzajú obecné pozemky obec bude súhlasiť.
- žiadosť o opravu kanalizácie pri dome č.27/ v lokalite zv. Do kúta/, kde vyviera splašková voda (p.
Sokol zistí vlastníkov pozemkov v uvedenej lokalite)
- nesúhlas p. Marty Budveselovej a p. Ing. Martina Sameliaka s umiestnením prístrešku kontajnerov
na separovaný odpad oproti domu p. Budveselovej, na obecnom pozemku
- informáciu p. Jána Štureka, že mu bola dodaná zlá sada žiariviek do verejného osvetlenia, ktoré sú
v tomto čase reklamované a priebežne vymieňané
- informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a poslanca Júliusa Sokola /člena predstavenstva Atladie
a.s. ohľadom možnosti odkúpenia 100% akcií „Atladie“ a.s. investorom, s čím starosta ani poslanci
nesúhlasia následne zvažuje možnosti odstúpenia od zmluvy
- informácie Júliusa Sokola o množstve a vlastníctve pozemkov, ktoré je potrebné delimitovať na obec
Ukladá
- pracovníčke OÚ p. Bc. Dane Havlanovej doriešiť právne nároky obce v dedičskom konaní v prípade
p. Boženy Kralčiakovej
- p. Ing. Martinovi Sameliakovi – predsedovi stavebnej komisie – nájsť vhodný priestor na
umiestnenie prístrešku na separovaný odpad na obecnom pozemku v lokalite smerom na „Kráľovce“
- zástupcovi starostu obce zabezpečiť internetovú prípojku do budovy kultúrneho domu

Poveruje
- p. Sokola doriešiť delimitáciu pozemkov na obec podľa predloženého Výpisu z ROEP
Doporučuje
- starostovi obce do budúceho zastupiteľstva predložiť požadované podklady ku verejnému
obstarávaniu cesta a chodníky v lokalite „Kamence“
- starostovi obce doriešiť hmotnú zodpovednosť p. Jána Štureka za kuričské práce v budovách obce
(bytovka, kultúrny dom, požiarna zbrojnica a budova ZŠ s MŠ)
Konštatuje
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
- vysporiadanie spoločného dvora pri rodinnom dome po bývalých vlastníkoch dom Jozefa Koreňa,
ide o podiel na spoločnom dvore od p. Faconu/podľa vyjadrenia Júliusa Sokola, bude doriešené
prostredníctvom komisie ROEP
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Anne Zahradníkovej
- vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce
- oprava schodíkov pri vodnom toku Ľupčianka, cintoríne a nádoba na vodu
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-

oprava miestnych komunikácií
umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
vybudovanie ďalších retardérov v obci
predaj pozemkov Jánovi Chalupkovi, p. Ivanovi Bánovi na Magurke, Ing. Karolovi Ďurnému
kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou od p. Jozefa Chalupku

Návrhová komisia v zložení : Stanislav Sekan, Ján Kubáň
V Partizánskej Ľupči 17.2.2014
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