Uznesenie č. 1/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 24.1.2017 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Ing Martin Sameliak, Stanislav Sekan
b) Overovateľov zápisnice : Ing. Ľubomír Rybák , Dušan Adamčiak
c) Zástupca starostu určil zapisovateľku : Ing. Katarínu Budveselovú
d) Program zasadnutia OZ a nahrávanie zasadnutia OZ na záznamník
e) Predložené úpravy a zmeny v rozpočte obec za rok 2016
f) Zmeny v rozpočte v Zariadení sociálnych služieb Karita – presun sumy 12 160,80 €
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky
g) Pre Zariadenie sociálnych služieb Karita dočerpanie schválených prostriedkov z roku
2016 na rok 2017 v sume 3.372,07 €
h) Pani Katarínu Bellovú za prísediacu na Okresný súd v Liptovskom Mikuláši na
obdobie rokov 2017 – 2021
i) Uznesenie č.1/2017 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.1.2017

2. Berie na vedomie:
a) Informáciu ekonómky obce o plnení rozpočtu obce za rok 2016
b) Úpravu rozpočtu obce na rok 2016, a to príjmovú aj výdavkovú časť
c) Podnet od Mgr. Lucie Záchejovej s návrhom na zabezpečenie opatrovateliek pre obec
(starosta obce oboznámil OZ, že obec momentálne neeviduje žiadnu novú žiadosť na
poskytnutie opatrovateľskej služby)
d) Informáciu starostu obce o možnosti čerpania finančného príspevku pre obec na
zriadenie zberného dvora
e) Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti na zrušenie skladu CO s tým, že obec
poskytne náhradnú miestnosť na uskladnenie materiálu CO . Budovu skladu CO obec
plánuje využiť na iné účely.
f) Informáciu starostu obce o pripravovaných akciách: rozšírenie kamerového systému,
výstavba bytového domu, riešenie čiernych skládok v obci mimo obce, vypracovanie
projektu na rekonštrukciu rodinného domu p. Rybína, podanie projektu na zníženie
energetickej náročnosti budovy OÚ, prípadné prerobenie kúrenia v kultúrnom dome
g) Informáciu zástupcu starostu obce o žiadosti na vyradené vozidlo z Ministerstva
vnútra, ktoré bude používané pre potreby obce
h) Informáciu zástupcu starostu obce, že Obec Partizánska Ľupča je už vlastníkom
domu popisné číslo 5
i) Informáciu starostu obce, že majiteľka nehnuteľnosti popisné číslo 3, pani Ing.
Brajerová, žiada navýšiť schválenú sumu OZ na kúpu nehnuteľnosti o 1 000,00€

j)

Informáciu o podnete na podanie protestu prokurátora od Mgr. Lucie Záchejovej na
porušenie § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, prostredníctvom ktorého sa domáhala preskúmania zákonitosti postupu
Obce Partizánska Ľupča v súvislosti s prípravou voľby a samotnou voľbou hlavného
kontrolóra obce
k) Informáciu starostu obce o ľadových povodniach v intraviláne a extraviláne obce,
ktoré boli riešené v spolupráci s Povodím Váhu a o odpratávaní snehu v obci
Partizánska Ľupča, na Magurke a na Železnom
l) Informáciu p. P. Dvorského o možnostiach úprav na kúrení v ZŠ s MŠ

3. Poveruje:
a) Starostu obce a p. P. Dvorského na vykonanie prieskumu trhu a na realizáciu úprav
na kúrení v ZŠ s MŠ

4. Konštatuje:
a) Že body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ktoré neboli zrealizované
ostávajú na splnenie

V Partizánskej Ľupči 24.1.2017
Návrhová komisia : Ing. Martin Sameliak, Stanislav Sekan
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

