Uznesenie č.1/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 28.januára 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
A:
-

S ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
Overovateľov zápisnice : Stanislav Sekan, Ing. Ľubomír Rybák
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Zmenu programu o doplnený bod – kontrola prijatých uznesení
Úpravu rozpočtu obce na základe informácii z finančnej komisie o príjmoch a výdavkoch na
DSS Karita a to o sumu 115 200,00 EUR na strane príjmov a taktiež na strane výdavkov
Ing. Anna Klimčíkovú ako audítorku obce a ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča na obdobie 20142018
Poslanecké obvody podľa návrhu Ing. Petra Smiteka
Cenu prenájmu pozemku na parkovanie osobných automobilov v cene 10EUR/1 miesto/1rok
Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra na deň 4.3.2015
Na základe odporúčania stavebnej komisie spolu podieľať sa na prekládke dažďovej
kanalizácie na pozemku p. Babušíka
Žiadosť MŠ o finančné prostriedky na záujmové činnosti vo výške 1000 EUR
Žiadosť DHZ o navýšenie finančných prostriedkov na sumu 8000 EUR
Žiadosť ZO SZTP o finančný príspevok na činnosť vo výške 200EUR
Žiadosť ZO SZCH o finančný príspevok vo výške 1000 EUR
Žiadosť CVČ Liptovský Mikuláš o finančný príspevok na 5 žiakov z Part. Ľupče :
vo
výške 51,30 EUR na jedného žiaka
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na priestor posilňovne v Hasičskej zbrojnici do
31.12.2015
Žiadosť Klubu stolného tenisu o finančný príspevok vo výške 1500EUR
Preposielanie odsúhlasených príspevkov pre organizácie vo výške vyššej ako 500EUR na
bankový účet organizácie , ktorá požiada o príspevok na činnosť
Predaj pozemku KN-E p.č.643 , záhrady o rozlohe 29 m2 pre p. Kúkola Ľubomíra a Annu
Kúkolovú, obaja trvale bytom Part. Ľupča č. 190, kde cena je stanovená 3 EUR/m2

B: Berie na vedomie:
-

-

-

Informáciu p. Starostu o nutnosti vytvoriť program rozvoja obce s termínom odovzdania do
13.2.2015.
Žiadosť PaedDr. Stanislava Žišku , Hradná 23 , Liptovský Hrádok o dotáciu na knihu o p.
Johane Miloslave Lehotskej s tým, že nám zašle jeden výtlačok knihy a až tak OZ rozhodne
o dotácii na toto knižné dielo
Informáciu p. Júliusa Sokola o stave ROEP
Informáciu o pláne spustenia DSS dňa 1.9.2015 a nutnosti vykonať výberové konanie na
riaditeľa DSS do konca marca a registráciu obce ako poskytovateľa sociálnych služieb vo
VUC Žilina
Informáciu o nutnosti obstarania technickej vybavenosti DSS
Informáciu o stave Archeoparku Liptovia a Memorande o spolupráci
Informáciu o príjmoch zo skladky TKO
Žiadosť p. Dany Hajnal , Malatíny 113/7 o prenájom obecných nebytových priestorov
Správu Mgr. Zvarovej , riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno – vzdelávacej činnosti

Konštatuje:

C:

že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Anny Zahradníkovej
- vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce pri bytovke č. 306
- vysypanie chodníkov na cintorín a prístupu na cintorín
- oprava schodíkov do potoka Lupčianka
- umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
- vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci –návrh umiestení bude zverejnený na obecnej
stránke na pripomienkovanie a doplnenie návrhov
- bezpečnosť dopravy – odstránenie prekážok pred rodinnými domami – vyzvú sa občania

D:
-

Ukladá:
Ing. Smitekovi a Ing. Sameliakovi vypracovať návrh orientačných tabúľ v obci
Mgr. Benčovú o vyriešenie problému s neplatičom dane p. Maslová dom číslo 129

E: Doporučuje:
Starostovi obce

-

osloviť projektanta na vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ v spoluprácu so
školskom komisiou.

-

pri tvorbe grafikonu autobusových spojov so SAD premiestniť spoj Ružomberok –
Partizánska Ľupča zo 16:00 na 15:50

-

zabezpečiť osvetlenie obce celú noc počas sviatkov

-

konať pri dedičskom vysporiadaní domu číslo 438

Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
V Partizánskej Ľupči 28.januára 2015

