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U Z N E S E N I E č. 2/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
konaného dňa 30. 03. 2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
- Program zasadnutia OZ
- Overovateľov zápisnice: p. Ing. Ľubomíra Rybáka, p. Dušana Adamčiaka
- Návrhovú komisiu v zloţení: p. Július Sokol, p. Stanislav Sekan
- Štatút obce Partizánska Ľupča
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Partizánska Ľupča
a majetkom štátu, ktorý obec uţíva so zmenou § 12
- Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda
- Prerozdelenie volebných obvodov pre poslancov OZ
- Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a členov komisií , neposlancov
s účinnosťou od 1. apríla 2011 nasledovne :
12,00 € za kaţdú účasť poslanca na zasadaní OZ
12,00 € za kaţdú účasť na zasadnutí obecnej rady
10,00 € za kaţdú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní
10,00 € za kaţdú účasť poslanca na zasadnutí komisie OZ, vrátane člena
komisie, ktorý nie je poslancom. Predsedovi komisie sa zvyšuje
táto odmena o 50 %.
200,00 € - odmena pre starostu mesačne
200,00 € - plat zástupcovi starostu obce mesačne
100,00 € - kronikárke za rok
5,00 € - vypísanie jednej strany do pamätnej knihy
100,00 € - ročná odmena členom Zboru pre obrady a slávnosti v obci
15,00 € - odmeny členom Redakčnej rady za jedno vydanie novín
180,00 € - ročná odmena veliteľovi Dobrovoľného Hasičského Zboru
- Návrh rokovacieho poriadku s úpravami v §3 bod 7,§7 bod 10,§8 bod 5, §12
bod9, §15 bod 1, § 16 bod 1
- Návrh Zásad obehu účtovných dokladov
- Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov obce
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2011
- Výrub stromu na základe doporučenia stavebnej komisie (ţiadosť podal
p. Eman Difko)
- Zmenu akcionára vrt Atladia a.s. Part. Ľupča, prevod akcií s Vienna gate 4 a.s.
Bratislava na ViennaCourt a.s. Bratislava
- Ţiadosť p. P. Kúkola o súhlas s právom prechodu cez obecný pozemok parcela
pkv. číslo 64, pkp. č 5274 k súkromnému pozemku na Magurke C-KN 3201/3
- Doplnenie Komisie cestovného ruchu o člena Ing. Michala Beňu
- Dodatok k uzneseniu č.1/2011 zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2011
s tým , ţe cena za prenájom pozemku pod Malú vodnú elektráreň investora
p. Frisa bude zahrnutá v cene poplatku z obratu odvedeného obci , starosta
zabezpečí dodatok k zmluve o nájme pozemku
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príspevky na činnosť spoločenských organizácií, ktoré podali ţiadosť do
dnešného dňa, príspevky sú uţ zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2011

2. Ukladá:
- Stavebnej komisii zorganizovať stretnutie drobnochovateľov (p. D. Dobák)
a chovateľov holubov (p. Vozár) za účelom prenájmu nehnuteľnosti v areáli
pošty
- Finančnej komisii vypracovať raz za pol roka návrh úprav zmien v rozpočte
a dať na schválenie OZ
- do budúceho OZ doplniť pripomienky do Smernice o pouţívaní sluţobného
motorového vozidla obce Partizánska Ľupča a súkromných motorových
vozidiel na sluţobné účely ( Ing. Ľubomír Rybák )
3. Berie na vedomie:
- Organizačný poriadok obecného úradu v Part.Ľupči s doplnením §7podpisovanie dovolenky starostovi, § 9 - doplniť sťaţností
- Pracovný poriadok zamestnancov obce P. Ľupča so zmenou v § 12 bod 3
odst.2 a 3
- Poverenie pre zástupcu starostu s doplnením
- Určenie zapisovateľky p. Bc. Dany Havlanovej
- Majetkové priznanie starostu obce a riaditeľky Základnej školy s MŠ
- Informáciu p. J. Sokola ohľadom firmy „Atladia“ (vytýčenie zaráţkového
bodu vrtu, dokončenie kancelárií v kultúrnom dome)
- Informáciu ekonómky obce, p. I. Mrázikovej, o plnení rozpočtu za rok 2010
a výške odvedených poplatkov zo skládky pre obec
- Informáciu p. P. Kúkola o účasti na schôdzi zdruţenia cestovného ruchu
„Klaster Liptov“ (schválenie stanov, atď.)
- Informáciu starostu obce o uchádzačoch na vykonávanie drobných stavebných
prác pre Obec Part. Ľupča
- Informáciu starostu obce o stave prác v rámci II. etapy revitalizácie námestia
- Pripomienku p. Ing. Vojtecha. Baldoviča o záväzku p. Stanislava Luptáka
vysadiť zeleň na námestí v rámci revitalizácie
4. Konštatuje:
- Uznesenia z minulých zasadnutí OZ zostávajú na splnenie
- zrealizovanie odvodňovacích kanálov a vpustí pri Karite a pri rodinnom
dome p. Ladislava Hrdinu, Rímskokatolíckej fare
- vybudovanie nábehového mostíka – bezbariérovosť na terase pri Bistre
do 1. mája 2011
- oprava poklopu a vodovodného ventilu pri rod. dome č. 200.

5. Poveruje :
- starostu obce iniciovať stretnutie so správcom toku „Ľupčianka“ (povodie
Váhu) z dôvodu úpravy a vyčistenia koryta a brehov od nánosov
- zástupcu starostu zistiť najvýhodnejšiu moţnosť nákupu osobného motorového
vozidla na leasing pre potreby obce

6. Doporučuje :
- starostovi obce zabezpečiť vysporiadanie spoločného dvora pri rodinnom dome
po bývalých vlastníkoch – Jozef Koreň , pán Facona, v súčasnosti je vlastníkom
obec
- starostovi obce zabezpečiť splnenie úloh a prísľubov, ktoré vyplynuli z dnešného
zasadnutia

-------------------------------------------------------Július Sokol, Stanislav Sekan, návrhová
komisia

----------------------------------------------------Ľubomír Frič, starosta obce

-------------------------------------------------------Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
overovatelia

-----------------------------------------------------Jozef Hegedúš, zástupca starostu

V Partizánskej Ľupči dňa : 30.3.2011

