Uznesenie č.2/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 8.príla.2014 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
S ch v a ľ u j e :
- program zasadnutia OZ
- návrhovú komisiu v zložení : Július Sokol, Pavol Dvorský
- overovateľov zápisnice : Ján Kubáň, Dušan Adamčiak
- starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
- opravu poškodenej kanalizácie pri rodinnom dome p. Dariny Letovancovej na náklady obce.
- poskytnutie priestorov pre spoluobčanov na základe žiadosti podanej v zastúpení p. Róbertom
Ganobjakom, Partizánska Ľupča č. 306 v Hasičskej zbrojnici za účelom zriadenia fitnes centra resp.
posilňovne
- prijatie jednej učiteľky do ZŠ s MŠ /Materskej škôlky/na školský rok 2014/2015 so zvýšením
dotácie z rozpočtu obce z tohto titulu na 6 700,- € mesačne
- dotáciu pre ZŠ s MŠ / Materskú škôlku/ na záujmové vzdelávanie detí MŠ vo výške 870,-€,podľa
predloženej žiadosti na školský rok 2014/2015
- plat starostu obce Ľubomíra Friča vo výške 2 204,-€
- odmenu za rok 2013 pre poslancov vo výške 2 204,-ktorú rozdelí starosta obce podľa vykonanej
činnosti jednotlivých poslancov
- Vyhlasuje a schvaľuje kritériá na výberové konanie riaditeľa ZŠ s MŠ , zverejnenie na webstránke
obce, vývesnej tabuli v obci a v regionálnom týždenníku MY Liptov s termínom ihneď
- odkúpenie pozemku parc. č.2472/18 v lokalite pri ZŠ s MŠ po ktorej vedie časť miestnej komunikácie od vlastníka p. Jozefa Chalupku č. 429 v cene 10,-€/m2 .Jedná sa o 62 m2.
- so žiadosťou p. Igora Mráza zrekonštruovať odkalisko bývalých baní na pozemku parc.č.3144
v miestnej časti Magurka
- finančný príspevok na rozvoj tanečno-pohybových aktivít pre Lenku Procházkovú, žiačku našej ZŠ
s MŠ vo výške 100,-€
- úver zo ŠFRB Bratislava vo výške 600 000. € na dobu 30 rokov s úrokom 1% s mesačnou splátkou
1929,84,-€ na vybudovanie Zariadenia pre seniorov DOS v Karite
- úpravu rozpočtu obce na rok 2014
- uzavretie pohrebnej poistky pre Elenu Bukóciovú vo výške 20,-€ mesačne.
- finančný príspevok vo výške 1500,- € pre občianske združenie UMakaART na organizáciu druhého
ročníka akcie Pre pána Jána !!!fest.
Berie na vedomie:
- Informáciu Ing.. Sameliaka,predsedu stavebnej komisie k realizácii vodovodu p.Peterom Markom v
lokalite Roveň.
- vysvetlenie starostu obce ku priebehu verejného obstarávania výstavby miestnej komunikácie
a chodníkov na „Kamencoch“
- informáciu Ing.Sameliaka o výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z eurofondov na
vybudovanie obecnej kanalizácie a podmienkami ,ktoré je potrebné dodržať v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní na túto pripravovanú akciu
- Informáciu p.Víťazoslava Struhára o možnosti vybudovať na Bielej Ľupči historického keltského
skanzenu
- informáciu p. Jána Štureka, že je ešte asi 10 ks žiaroviek vo verejnom osvetlení, ktoré môžu spôsobiť prípadné blikanie
- informácie Júliusa Sokola o splnení uznesení, ktoré mu boli uložené a tom, že 4.4.2014 bol

pozastavená možnosť robenia zápisov a návrhov na vklad na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
v Liptovskom Mikuláši z titulu zapracovávania výsledkov komisie ROEP, týkajúcich sa
nehnuteľností katastra obce Partizánska Ľupča.Táto uzávera bude trvať približne 3-4 mesiace.
- ponuku občianskeho združenia UMakaART na prípravu programovej časti Ľupčianskeho jarmoku
- majetkové priznania starostu obce Ľubomíra Friča, riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej,
kontrolórky obce Bc. Gabriely Moravovej
- Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o možnosti získania finančných prostriedkov na opravu
budovy a interiéru obecného úradu prostredníctvom projektu „Radničná galéria“ ponuku na
vypracovanie projektu a podkladov predložila firma Atelier Domova spol. s.r.o. Bratislava Prof. Ing. arch Michal Šarafín
- žiadosti o kúpu obecných pozemkov p. Františka Smiteka pod garáž na parc. č.. 1529 a 1530/1
a Jozefa Moravčíka časť parcely č. 3178/1 v lokalite Magurka
- informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o zmene kuriča v kotolni ZŠ s MŠ na základe podnetu
riaditeľky ZŠ s MŠ po splnení podmienok zo strany riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča Mgr.
Malvíny Zvarovej.
- žiadosti p.Igora Mráza :
- na vybudovanie prístupovej cesty k svojmu pozemku cez obecný pozemok parc.č.3142/19
v miestnej časti Magurka
- na prenájom časti pozemku na parc. č. 3159 v miestnej časti Magurka
- ponuku firmy Archív Tatry na zrealizovanie archivácie spisov pre OcÚ Partizánska .Ľupča
- Informáciu Júliusa Sokola o tom, že Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo Partizánska
Ľupča podal námietku do komisie ROEP týkajúcu sa zmeny priebehu hraníc v lokalite Magurka.
-informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o možnostiach a systéme financovania akcie Zariadenia
pre seniorov DOS v Karite
- Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o mimosúdnom vyrovnaní s firmou EiffageConstruction
Slovenská republika ,s.r.o. ktorá realizovala rekonštrukciu ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči
- žiadosť firmy Liptovia s.r.o, Ing. Rastislav Hutta o odpustení daní, ktoré chcel použiť na
vybudovanie náučného chodníka v miestnej časti Magurka
-Informáciu o možnosti uzavretia pohrebného poistenia pre osoby, občanov našej obce, ktoré sú
umiestnené v zariadeniach pre seniorov.
U k l a d á:
- Júliusovi Sokolovi zistiť vlastníka pozemku pri rodinnom dome Pavla Brčíka,smerom na tzv.
Teheleň
- Predsedovi finančnej komisie Ing. Ľubomírovi Rybákovi zabezpečiť vypracovanie návrhu uznesenia
cien na predaj obecných pozemkov a kúpu pozemkov potrebných pre obec. Termín do budúceho
zastupiteľstva.
- riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Malvíne Zvarovej vypracovať nájomnú zmluvu na kotolňu a spolu
s Certifikátom resp. osvedčením vyškoleného kuriča predložiť do zasadnutia budúceho
zastupiteľstva.
-Ing. Sameliakovi zistiť u iných advokátskych firiem ďalšie možnosti v tomto prípade. Termín
ihneď. Starosta na základe jeho zistení zvolá k tomuto bodu mimoriadne OZ.
-Ing.Martinovi Sameliakovi vytypovať miesta v našej obci na vybudovanie plastových retardérov
v termíne do budúceho zasadnutia OZ
Poveruje:
- starostu obce Ľubomíra Friča a Júliusa Sokola prejednať na predstavenstve Atladia a.s. Partizánska
Ľupča možnosť poskytnutia pozemkov v lokalite Biela Ľupča za účasti p. Víťazoslava Struhára.
na vybudovanie archeologického skanzenu
- starostu obce Ľubomíra Friča a Ing. Martina Sameliaka jednať s Víťazoslavom Struhárom
o podrobnostiach tohto projektu
- starostu obce Ľubomíra Friča na vypracovanie a podpísanie zmluvy o nájme priestorov v Hasičskej
zbrojnici s určením podmienok nájmu pre záujemcov v zastúpení p. Róbertom Ganobjakom

v termíne do 30.apríla 2014.
- starostu obce jednať s majiteľom firmy OZO a.s. vývozcom TKO Jánom Bubniakom o
poškodzovaní smetných košov, pri ich vysýpaní, doteraz to nebolo.
Súhlasí:
S vysporiadaním obecných pozemkov na ktorých má postavené budovy PZ Ľupčianka.
Nesúhlasí:
S odpustením daní pre firmu Liptovia s.r.o, nakoľko správca v tomto prípade Obec Partizánska Ľupča
nesmie podľa zákona započítavať dane.
Konštatuje:
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Anne Zahradníkovej
- vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce
- oprava schodíkov pri vodnom toku Ľupčianka, cintoríne a nádoby na vodu
- oprava miestnych komunikácií
- umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
- vybudovanie ďalších retardérov v obci

Návrhová komisia v zložení : Július Sokol , Pavol Dvorský
V Partizánskej Ľupči 8.apríla 2014

