Uznesenie č. 1/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
ktoré sa konalo dňa 26. januára 2016
na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Berie na vedomie
a) Informácie Márie Gajanovej/MG-REAL Mária Klepáčová - Gajanová/ o možnostiach,
podmienkach a financovaní výstavby obecných nájomných bytov resp. bytov do osobného
vlastníctva,
b) informácie Ivety Mrázikovej, ekonómky obce k plneniu Rozpočtu za rok 2015 a jeho
navrhovaným zmenám,
c) informácie starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola o postupe prác pri
zabezpečení náhradného dedičského konania po Ladislavovi Paškovi s manželkou (RD
č.438),
d) informácie zástupcu starostu Júliusa Sokola o priebehu náhradných dedičských konaní
po vlastníkoch nehnuteľností pod prístupovou komunikáciou k futbalovému štadiónu
a časťou pozemkov futbalového areálu. Obec záujem tieto pozemky po vysporiadaní kúpiť,
e) informácie zástupcu starostu Júliusa Sokola o stave majetko-právneho vysporiadania
pozemkov pod miestnou komunikáciou vedúcou popri ZŠ s MŠ. Podklady sú odovzdané na
vypracovanie kúpnych zmlúv,
f) diskusné príspevky poslancov k pripravovanej výstavbe bytového domu,
g) informácie Mgr. Petry Hladišovej o pripomienke občianky – záujemkyne o prácu na
obecnom úrade o odpoveď a návrh na prijatie VZN o voľnom pohybe psov,
h) informácie poslancov Pavla Dvorského a Dušana Adamčiaka o ústnej požiadavke občana
Pavla Brčíka bytom Part. Ľupča č. 452 o pomoc pri oprave jeho rodinného domu po požiari,
i) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola o podaných
oznámeniach riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej: oznámenie o vstupe učiteľov ZŠ
s MŠ v Partizánskej Ľupči do štrajku, oznámenie riaditeľky ZŠ s MŠ o udelení riaditeľského
voľna pre žiakov ZŠ, oznámenie riaditeľského voľna pre učiteľov ZŠ
2. Schvaľuje
a) Program zasadnutia po doplnení,
b) návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Dušan Adamčiak,
c) overovateľov zápisnice: Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek,
d) starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú,
e) zmeny v rozpočte na rok 2015,
f) bezplatné poskytnutie sály v Kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči na deň 8.2.2016 pre
ZUŠ Ľudovíta Fullu na uskutočnenie koncertu,
g) spoluprácu obce s MG-REAL Mária Klepáčová - Gajanová pre vybavovanie žiadosti
o úver a dotáciu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov resp. bytov do osobného vlastníctva,
h) uznesenie z dnešného zasadnutia.
3) Ukladá
a) zástupcovi starostu Júliusovi Sokolovi a zapisovateľke Bc. Dane Havlanovej preveriť, či
má obec schválené VZN o voľnom pohybe psov,
b) Dušanovi Adamčiakovi zabezpečiť od Pavla Brčíka písomnú žiadosť o potrebnej pomoci
zo strany Obecného úradu na oprave jeho rodinného domu po požiari.
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4) Poveruje
a) starostu obce Ľubomíra Friča uzavrieť zmluvu s MG- REAL Mária Klepáčová - Gajanová
na spoluprácu pri vybavovaní úveru a dotácie zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov resp.
bytov do osobného vlastníctva,
b) starostu obce Ľubomíra Friča a predsedu stavebnej komisie Ing. Martina Sameliaka
osloviť firmy o poskytnutie projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu s 24
bytovými jednotkami,
c) starostu obce Ľubomíra Friča osloviť firmu UR Ultima Ratio Liptovský Mikuláš na
spoluprácu pri zabezpečovaní verejných obstarávaní pre Obec Partizánska Ľupča.
V Partizánskej Ľupči 26.1.2016
Návrhová komisia: Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovatelia: Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek

