Uznesenie č.2/2012
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 04.04.2012 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e :
návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak
overovateľov zápisnice : Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák
zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú
s doplnkami návrh Prevádzkového poriadku kultúrneho domu
s doplnkami návrh Smernice o verejnom obstarávaní
plat starostu obce na rok 2012 vo výške 2 024,00 €
odmenu kontrolórke obce a zástupcovi starostu obce vo výške jedného mesačného platu
odmenu pre poslancov (jeden mesačný plat starostu bude rozdelený poslancom podľa ich aktivity
v priebehu roka)
- jednorazový príspevok na činnosť pre Miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža v Partizánskej
Ľupči vo výške 200,00 €
- príspevok na VI. ročník Remeselníckeho jarmoku vo výške 6 000,00 €
-

Berie na vedomie:
- informáciu predsedov p. Sameliaka – stavebná komisia, p. Sekana – sociálna komisia, p. Ing. Rybáka –
finančná komisia, p. Sokola – komisia KOVP o činnosti jednotlivých komisií za obdobie od začiatku
roku 2012 doposiaľ
- majetkové priznanie pána starostu Ľubomíra Friča, riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
Mgr. Malvíny Zvarovej a kontrolórky obce Bc. Gabriely Moravovej
- informáciu starostu obce o stave projektu „Karita „
- informáciu starostu obce o rekonštrukcii budovy OFK Partizánska Ľupča
- informáciu starostu obce o pokračovaní prác rekonštrukcie ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
- žiadosť p. M. Švecovej, o prenájom pozemku pod prenosnú garáž (vyjadrenie bude pani Švecovej
zaslané po prepísaní pozemku na LV obce)
- informáciu starostu obce o umiestnení spomaľovačov na miestnych komunikáciách, ktoré vedú obec
(poslanci vytipujú miesta do najbližšieho OZ)
- informáciu člena predstavenstva Atladia a.s. p. J. Sokola o pokračujúcich prácach na zámere Atladia
wellnes areál
- informáciu starostu obce o pokračovaní prác na Zmenách a doplnkoch územného plánu obce
Partizánska Ľupča
- sťažnosť Ing. M. Ondrejkovej ohľadom voľného pohybu psov v obci
- informáciu p. D. Adamčiakovej ohľadom zlého stavu niektorých chodníkov v obci
- ponuku Ing. M. Ondrejkovej a p. J. Štureka do budúceho OZ poskytnúť ponuky na firmy, ktoré budú
zabezpečovať údržbu a odstraňovanie chýb na miestnom rozhlase
- informáciu prítomných občanov o potrebe vyčistiť tok potoka Ľupčianka
- informáciu Bc. D. Havlanovej ohľadom pripravovaných zmien sociálnych zákonov a povinností, ktoré
budú z nich pre obec vyplývať
- informáciu starostu obce o natretí existujúcich prístreškov na komunálny odpad firmou, ktorá vyhrala
výberové konanie ihneď po trvalom zlepšení počasia

Doporučuje:
- starostovi obce do ďalšieho OZ doriešiť zapracovanie „vecného bremena“ na prístup
k protipovodňovému zariadeniu (zrážka) na LV Ing. D. Šima
- obce starostovi prerokovať so Slovenskou správou ciest žiadosť o opravu výtlkov na štátnej
komunikácii prechádzajúcej cez obec
- starostovi obce jednať s Povodím Váhu ohľadom vlastníctva pozemkov pod prístupovými schodmi
k toku Ľupčianky
Ukladá:
- stavebnej komisii doriešiť prechod na cintorín (bránička) do ďalšieho OZ
- pracovníkovi OcÚ p. S. Luptákovi na základe podnetu p. J. Sokola opraviť poškodené lavičky na
námestí
- pracovníkovi OcÚ p. S. Luptákovi na základe podnetu občanov kontrolovať využitie pracovného času
pracovníkov VPP
- kontrolórke obce do 10.04.2012 vyhľadať pracovníkov, ktorí ošetria zeleň vysadenú na námestí
- zástupcovi starostu obce do 13.04.2012 zistiť, kto má zodpovednosť za zbrane uložené v sklade CO
- zástupcovi starostu obce zistiť záujem občanov zorganizovať verejný hovor ohľadom bezpečnosti
v obci (na základe podnetu občanov) do ďalšieho OZ
Ruší :
- uznesenie č: 3/2011 plat starostu vo výške 1828 € mesačne
- uznesenie č.4 /2007 , ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok KD zo dňa 31.5.2007
Konštatuje:
- že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ostávajú na splnenie:
- zrealizovanie odvodňovacích kanálov a vpustí pri Karite, pri rímsko-katolíckej fare
- vysporiadanie spoločného dvora pri rodinnom dome po bývalých vlastníkoch J.Koreň, ide o podiel na
spoločnom dvore od p.Faconu
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu po p. Záhradníkovej, na ktorý bol schválený úver
- úhrada nákladov z OcÚ Malatíny pre ZŠ s MŠ za žiakov z obce Malatíny (zaslať výpis uznesenia
obci Malatíny a vyžiadať uznesenie z obce Malatíny o výške schváleného príspevku )
- úprava betónového povrchu terasy na ihrisku
- potreba zvýšenia policajných hliadok resp. riešenie bezpečnostnej situácie v obci/ p. farári cirkví v obci
ku ktorej sa pridalo aj vedenie obce zorganizovali petíciu, ktorú zaslali na Ministerstvo vnútra SR/.
- starostovi obce jednať s firmou OZO a.s. Liptovský Mikuláš o zvýšení počtu nádob a odvozu
triedeného
odpadu hlavne plastov

Návrhová komisia v zložení : Stanislav Sekan , Ing Martin Sameliak
V Partizánskej Ľupči 4.4.2012

