Uznesenie č.3/2011
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 20.06.2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
Návrhovú komisiu v zloţení : Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák
Overovateľov zápisnice : Stanislav Sekan, Ján Kubáň
Starosta určuje zapisovateľku Bc.Danu Havlanovú
Zámery budúcej výstavby areálu aqaparku v lokalite Biela Ľupča, nakoľko sú v súlade
s pripravovanými zmenami a doplnkami Smerného územného plánu obce Partizánska Ľupča/ZaD
UPN-O/.Toto uznesenie bude slúţiť ako záväzná územno-plánovacia informácia k rozšíreniu
intravilánu obce Partizánska Ľupča pokiaľ nebudú schválené ZaD UPN – O Partizánska Ľupča.
Záverečný účet obce za rok 2010 s prebytkom 5 032,- €
Auditorku pre obec Partizánska Ľupča na rok 2011 Ing. Klimčíkovú
Superlinku pre Obec Partizánska Ľupča v Dexii banka Liptovský Mikuláš na r.2011 vo výške
6 639,-€
Návrh VZN č.2/2011-„ Podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov vo
výlučnom vlastníctve obce Part. Ľupča“, obstaraných s pouţitím verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov ţijúcich mimo obce,
občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce a iných občanov.
Účasť obce v spoločnom obecnom úrade na úseku sociálnych sluţieb so sídlom v Liptovskom
Mikuláši
Plat starostu obce v hrubom vo výške 1 828,- € mesačne
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Partizánska Ľupča
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
Zásady obehu účtovných dokladov obce Partizánska Ľupča
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Partizánska Ľupča
Návrh „Prevádzkového poriadku dopravy Obecného úradu Partizánska Ľupča“ s doplnkami
zvýšenie poplatku na ţiaka v MŠ na 10,- € a v ŠK na 5,- € s účinnosťou od 1.9.2011
Realizáciu drobných stavebných a údrţbárskych prác pre obec Part.Ľupča firmou EL-ŠTÚR,
úhrada faktúr bude po posúdení Stavebnou komisiou OZ Partizánska Ľupča
Príspevok 100,- € na činnosť pre členov Slovenského rybárskeho zväzu v Partizánskej Ľupči
Preplatenie nákladov na činnosť novovzniknutého spolku MIRASOL/Maţoretky/ vo výške 350€
finančné prostriedky na 5. ročník Remeselníckeho jarmoku vo výške 6 000,- €
Poţiadavku Ing. Baldoviča na odkanalizovanie priestoru od komunikácie popri rímskokatolíckej
fare
Vybudovanie odtokových ţľabov od Obecného úradu smerom ku Bistru
Schvaľuje príspevok pre LUNETRDLO na uskutočnenie volejbalového turnaja vo výške 100,- €
Berie na vedomie
Správu Celestína Vajdu, veliteľa DHZ Partizánska Ľupča o súťaţi mládeţe Plameň a súťaţi
dospelých O pohár starostu obce Partizánska Ľupča s finančným vyhodnotením.
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011
Informáciu poslanca Jána Kubáňa o poţiadavkách ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči
1.doplatenie 1 000,- € za prácu 1 učiteľky na dohodu
2. prijatie l pracovnej sily so mzdou od 1.9. 2011
3. poskytnutie mesačného príspevku vo výške 200,- € na chod ZŠ s MŠ

Poţiadavku p.Sedlářa o vybudovanie prístupovej cesty k jeho pozemku parc. č. 5274 v lokalite
Magurka
Informáciu starostu o zverejnení ponuky na výkon kuriča v budovách, ktoré sú vo vlastníctve
obce
Ţiadosť o predaj pozemku pri „Zráţke“ parc.č. 1462/1 pre Mgr. Ivana Huraja
Návrh p. A.Beňovej na spoplatnenie miestnych komunikácií pre firmy, ktoré nemajú sídlo v obci
informáciu starostu o vypracovaní protipovodňového plánu
Poţiadavku p.Júliusa Sokola taj.OFK o potrebe rekonštrukcie plochy terasy na futbalovom
štadióne ako aj vybudovanie ochranných sietí za bránkou na futbalovom ihrisku od pozemku rod.
Bodických a riešenie osadenia úľov včiel p.Rusekom
Informáciu starostu o výberovom konaní na rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ, ţiadosť je
predloţená na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Poţiadavku p.D. Adamčiakovej na ukončenie resp. vyústenie kanalizácie pri rodinnom dome
p.Husarčíkovej
Poţiadavku p.Júliusa Sokola na zvýšenie počtu kontajnerov na plasty
Informáciu starostu o budovaní cesty do Liptovských Sliačov/bolo len ohlásenie stavby, cesta je
na LV obce, pouţité sute a zakúpené štrky/.
Informáciu D.Havlanovej o moţnosti pridelenia pomoci ľuďom v hmotnej núdzi/cestoviny,
múka/,kto spĺňa podmienky sa musí prihlásiť, informácia bude zverejnená v rozhlase aj
Obecných novinách.
Doporučuje
starostovi obce vyzvať starostu obce Malatín o poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ
za ţiakov obce Malatíny
starostovi obce dať vypracovať nájomnú zmluvu na pozemok na ktorom chce vybudovať
komunikáciu p.Sedlář v lokalite Magurka a právne to ošetriť aby v budúcnosti nevznikli
problémy
starostovi upozorniť Slovenskú správu ciest na opravu poklopu pred rodinným domom Jána
Zácheja, a potrebu osadenia zvodidiel pri kanáli na vyšnom konci pri bytovke.
starostovi obce na základe pripomienky Ing. Baldoviča, označiť a zabezpečiť na námestí,
nebezpečné miesta - trčiace roxory/ nakoľko stavba je nie ešte odovzdaná a skolaudovaná.
Nesúhlasí
s „Dohodou o porozumení a spolupráci medzi Obcou Partizánska Ľupča a MELOstav s.r.o, Lesná
130 Stupava na vybudovanie strediska cestovného ruchu“Pod Ľupčianskou Magurou“, ktorú
podpísal starosta obce Ľubomír Frič dňa 11.3.2011.
s predajom pozemku medzi domami parc.č.2231,2232,2225 o výmere 74,8 m2 pre p.Fundáreka
Konštatuje
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ostávajú na splnenie:
bod týkajúci sa výberu a kúpy obecného auta sa presúva na najbliţšie zasadnutie OZ
zrealizovanie odvodňovacích kanálov a vpustí pri Karite, pri rodinnom dome L.Hrdinu, pri
rímskokatolíckej fare
iniciovanie u správcu toku Ľupčianka/Povodie Váhu/ úpravu koryta a vyčistenie od nánosov
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 z obce
21.6.2011
Za návrhovú komisiu : Július Sokol, Ing.Ľubomír Rybák

