Uznesenie č. 2/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 20.2.2017 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, JUDr. Petra Hladišová.
b) Overovateľov zápisnice : Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský.
c) Starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú.
d) Program zasadnutia po zmenách s presunom poradia bodov na rokovanie OZ.
e) Spoluúčasť obce Partizánska Ľupča na Oslavách 500. výročia reformácie s finančnou
účasťou 4000,-€ poskytnutou z obce.
f) Uznesenie k Upozorneniu prokurátora k porušeniu zákona pri voľbe kontrolóra obce
v znení: „Upovedomujeme Vás, že s upozornením prokurátora bolo oboznámené Obecné
zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča dňa 20.02.2017 a zároveň oznamujeme, že voľba
kontrolóra obce sa uskutočnila na obdobie 6 rokov a preto nie je dôvod prijímať
konkrétne opatrenia s víziou na 6 rokov dopredu za stavu, keď nemožno ani predvídať
právnu úpravu v tomto časovom období. Ako relevantné prijímame opatrenie poslancov
Obecného zastupiteľstva v Partizánskej Ľupči v podobe dôraznejšej prípravy,
vypracovávania a prijímania uznesení tak, aby boli v súlade s platnou právnou úpravou.“
g) Predaj pozemku pre Štefana Gašinca podľa GP č.37043005-030/2016 parc. č. CKN
2455/3 v k. ú. Partizánska Ľupča o výmere 72 m2 za sumu 5,00€ za m2.
2.

Berie na vedomie :
a) Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Partizánskej Ľupči o sponzorský
príspevok na oslavy 500. výročia reformácie, ktoré sa uskutočnia 24. apríla 2017 v našej
obci a informácie Mgr. Molčana, zborového farára, k tejto akcii.
b) Informácie Bc. Gabriely Moravovej, kontrolórky obce k zmenám v zákone o majetku obcí,
konkrétne v oblasti prenajímania obecného majetku.
c) Upozornenie Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši na porušenie ustanovenia §18
ods.1,3 posledná veta, ods.6 druhá veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, v spojení so znením §11 ods.4 písm. j) a §12 ods.7 zákona
o obecnom zriadení, spôsobené jednak nečinnosťou, jednak nesprávnym postupom obce
v súvislosti s prípravou voľby a voľbou kontrolóra obce realizovanou dňa 28.11.2016.
d) Požiadavku poslanca Ing. Juraja Kanderu na realizáciu povrchu miestnej komunikácie na
„Kamencoch“.
e) Požiadavku poslanca Pavla Dvorského na dodanie plechových dverí na kuchynský sklad
na budove ZŠ s MŠ.
f) Informácie poslancov ohľadom túlavých psov v obci, riešenie konkrétnych prípadov na
zasadnutí KOVP, ktoré podali zástupca starostu a JUDr. Petra Hladišová.
g) Predloženú zmluvu o prenájom miestnosti v hasičskej zbrojnici pre kulturistov z obce

3. Poveruje:
a) Bc. Gabrielu Moravovú, kontrolórku obce zistiť a informovať OZ o zmenách v zákone
o majetku obcí, týkajúcich sa podmienok prenajímania obecného majetku.
b) Poslanca Pavla Dvorského zistiť cenové ponuky plechových dverí , do budovy ZŠ s MŠ.

3. Konštatuje:
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie .
- Osvetlenie prístupu na autobusovú zástavku pri ceste č.18
- Oprava kanála na „Královciach“
- Realizácia kamerového systému, na ktorý obec získala príspevok z MV SR
- Realizácia posilnenia kúrenia v ZŠ s MŠ
Návrhová komisia: Július Sokol, JUDr. Petra Hladišová
V Partizánskej Ľupči 20.2.2017

