Uznesenie č.2/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 15.04.2013 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e :
program zasadnutia OZ so zmenou, presunutím poradia jednotlivých bodov programu
návrhovú komisiu v zložení : Július Sokol, Pavol Dvorský
overovateľov zápisnice : Ing. Peter Smitek, Stanislav Sekan
starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
VZN obce Partizánska Ľupča č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej
školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v obci Partizánska Ľupča
- mesačnú dotáciu pre Materskú školu , Školskú jedáleň, Školský klub detí vo výške 6 000,-€
-

mesačne
- zámenu pozemkov medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Partizánska Ľupča a Obcou
Partizánska Ľupča , jedná sa o pozemok pod budúcim ZPS v Part. Ľupči , výmery
pozemkov budú doplnené po ukončení ROEP
- finančnú dotáciu pre Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši a Kongregáciu Milosrdných
sestier sv. Vincenta – Satmárok ako zriaďovateľa Centra voľného času v Ružomberku pre žiakov
z Partizánskej Ľupče vo výške 56,00 € na jedného žiaka ročne
- plat starostu obce Ľubomíra Friča vo výške 2 152,-€
- Dotáciu pre Občianske združenie UMakART na organizáciu festivalu PRE PÁNA JÁNA FEST
v lokalite „Kamenná „ v termíne od 21. – 23.6.2013 vo výške 1000,00 €
- finančný príspevok 100 € pre Gymnázium v Liptovskom Hrádku určený na vydanie knihy o živote
a diele Johany Miloslavy Lehotskej, rod. Vyšnej rodáčka z Partizánskej Ľupče

Berie na vedomie:
- Deklaráciu majetkových pomerov Starostu obce, kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ s MŠ
- informáciu starostu obce o nehnuteľnosti –rod dom č.355/Facona-Jozef Koreň /,ako aj o potrebe
jeho rekonštrukcie
- informácie Stanislava Sekana a Mgr. Malvíny Zvarovej- riaditeľky ZŠ s MŠ o financovaní z OcÚ
Malatíny za ich žiakov ,ktorí navštevujú našu ZŠ s MŠ.
- informáciu starostu obce o potrebe vybudovania hromozvodu a termoregulácie kúrenia v ZŠ s MŠ
- diskusný príspevok p. Anny Beňovej a Ing. Milady Ondrejkovej ohľadom autority učiteľov ZŠ
s MŠ
a pripomínania si Dňa učiteľov a financovania mimoškolských zariadení
- informáciu p. Mrázikovej o plnení rozpočtu obce za 1.tvrťrok 2013
- pripomienky p. Stanislava Sekana a Jána Kubáňa k dani z nehnuteľností na rok 2013 a vysvetlenie
p. Mrázikovej k tejto problematike

- nasledovné námety p. Anny Beňovej k zlepšeniu prostredia v obci:
1. oprava schodíkov, Lapidária na cintoríne
2.zabezpečenie nádrží na vodu na cintoríne
3. oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
4. vybudovanie retardérov na miestnej komunikácii ku firme Vokuma
5. vybudovanie a označenie prechodu pre chodcov a deti pri Obecnom úrade
6. premiestnenie odpadkového koša od predajne Jednoty na Námestí ku vchodu Obecného úradu
7. vybudovanie prístrešku nad vchodom do Obecného úradu
8. pripomienky ku prejazdu nákladných áut po miestnych komunikáciách
- vysvetlenie starostu obce k uvedeným pripomienkam
-informáciu starostu obce o potrebe vybudovania verejného osvetlenia v lokalite „Roveň“ ku bývalej
slepačej farme
- informáciu starostu obce a Júliusa Sokola o zápise miestnej komunikácie a vysporiadanie pozemku
p. Jozefa Chalupku , ktorý do komunikácie zasahuje
- informáciu Júliusa Sokola o potrebe úpravy schodov ku potoku „Ľupčianka“ pri rod. dome Petra
Kúkola
- informáciu Ing. Petra Smiteka o potrebe umiestnenia zrkadla v križovatke od nehnuteľnosti č.503
pri dolnom moste a informáciu Júliusa Sokola o umiestnenie ďalšieho zrkadla v križovatke smerom
na tzv. „ Cigánku“
- žiadosť Ing. Milady Ondrejkovej o poskytnutie miestnosti na masáže pre členov ZO SZTP v obci,
starosta prisľúbil miestnosť v Hasičskej zbrojnici
- pripomienku Ing. Milady Ondrejkovej o situácii v lokalite tzv. „Ťava“ a vysvetlenie starostu k tejto
problematike
- informáciu starostu obce o pripravovanom 2. vydaní knihy o histórii obce
- žiadosť Ing. Karola Durného a spol. o odkúpenie obecného pozemku v lokalite tzv. „Cigánka“
- informáciu starostu obce o poskytnutí príspevku pre obec od firmy Mondi SCP Ružomberok vo
výške
7 000,- €
- informáciu starostu obce a Júliusa Sokola o prebiehajúcej ROEP a plánovanej výstavbe Domu
sociálnych služieb v Karite
- informáciu starostu obce o pripravovanej rekonštrukcii OcÚ/ elektrické rozvody/
- pripomienku Pavla Dvorského na nefunkčne verejné osvetlenie do lokality tzv. Teheleň a potrebe
zabezpečiť odstránenie bodovej závady na rozpadajúcom sa prístrešku rod. domu ( rod. Vyšná )
Doporučuje:
- starostovi obce jednať so ŽSK Správou ciest, závod L. Mikuláš , o vybudovanie zvodidiel pri
bytovke číslo popisné 306, umiestnenie zrkadla v križovatke od nehnuteľnosti č. 503 pri dolnom
moste,
a umiestnenie ďalšieho zrkadla v križovatke smerom na tzv. „Cigánku „ odstránenie
výtlkov na hlavnej
ceste a vybudovanie prechodov pre chodcov pri autobusových zastávkach a OcÚ
- starostovi obce jednať so starostom obce Malatíny o financovaní pre ZŠ s MŠ za žiakov z obce
Malatíny
- konať vo veci zabezpečenia verejného osvetlenia v lokalite tzv. „Roveň“
- starostovi obce jednať s firmou OZO a.s. o poskytnutie nádrží na vodu, ktoré budú umiestnené
na cintorín

Konštatuje:
- že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :

- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Zahradníkovej na obec Partizánska
Ľupča
- vybudovanie prechodu pre chodcov so zvislým označením pri OcÚ
- vybudovanie zvodidiel pri bytovke číslo popisné 306
- zabezpečiť financovanie od obce Malatíny za svojich žiakov, ktorí navštevujú našu ZŠ s MŠ
- zabezpečiť opravu veľkokapacitných obecných kontajnerov

Súhlasí:
- s vydaním knihy o histórii Obce Partizánska Ľupča / 2. Vydanie/
- súhlasí s rekonštrukciou Obecného úradu Part. Ľupča/ elektrické rozvody/
- s vybudovaním ďalších retardérov na miestnych komunikáciách v obci
- s vybudovaním hromozvodu a termoregulácie kúrenia v budove ZŠ s MŠ

Návrhová komisia v zložení : Július Sokol, Pavol Dvorský
V Partizánskej Ľupči 15.04.2013

