Uznesenie č. 3/2013
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
Dňa 06.06.2013 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo
Sch vaľuje:
- program zasadnutia OZ
-

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, p, Dušan Adamčiak

-

overovateľov zápisnice: Ing. Martin Sameliak, p. Július Sokol

-

zapisovateľku: Bc. Dana Havlanová

-

Záverečný účet obce Partizánska Ľupča za rok 2012

-

Použitie prebytku vo výške 3.291,60 na tvorbu rezervného fondu a následne na splátku
úveru

-

VZN č. 2/2013 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov

-

VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

-

Trhový poriadok obce Partizánska Ľupča s pripomienkami

-

Prijatie tzv. Superlinky vo výške 10.000 € s Prima banky Slovensko a.s.

Berie na vedomie:
-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012

-

Prevod budovy OFK na obec a dohodu o užívaní ihriska a budov v areáli fut. ihriska

-

Nesúhlas obyvateľov miestnej časti Magurka s výstavbou malej vodnej elektrárne

-

Žiadosť p. Procházkovej s tým, že finančný príspevok vo výške 150,00 EUR bude
poskytnutý po vystúpení na remeselníckom jarmoku
Informáciu p. Júliusa Sokola o stave realizácie výstavby „ ATLADIA“

-

Pripomienky p. Bellovej a p. Beňovej

-

Pripomienku Mgr. Zvarovej – vyhodnotenie najlepších žiakov ZŠ v šk. roku 2012/2013

Ukladá:
Stavebnej komisii:
-

Preveriť možnosť odpredaja obecného pozemku na základe žiadosti p. Banu na Magurke

-

Preveriť možnosti dobudovania prístupovej cesty na tzv. Kamence do 30.9.2013

-

Preveriť možnosť uloženia dodatočných retardérov na obecných cestách

-2p. Antolovej
- spracovať výzvu na darovanie hračiek pre MŠ a uverejniť výzvu aj v miestnom rozhlase
a v obecných novinách

Konštatuje:
Nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ostávajú v platnosti:
-

dokončiť v spolupráci s OSC prechody, vyrobiť a osadiť zábradlie pri bytovke číslo 306 i,
umiestnenie dopravných zrkadiel

-

doriešiť vodu a schody na miestnom cintoríne

-

opravené kontajnery zabezpečiť označením názvu obce

Nesúhlasí:
- s predloženou ponukou a žiadosťou rádia SEVER

Návrhová komisia v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
V Partizánskej Ľupči:

06.06.2013

