Uznesenie č. 3/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 8. apríla 2015 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1, Berie na vedomie
a, Informáciu starostu a zástupcu o jednaniach ohľadom rekonštrukcie cesty III. triedy na Železnô
b, Informáciu zástupcu starostu obce o splnení uznesenia č. 5/2014 a to predložením zoznamu
vlastníkov záhradiek od p. Ballovej po p. Macáka
c, Majetkové priznania starostu, Ľubomíra Friča riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej, bývalej
kontrolórky obce Mgr. Gabriely Moravovej a novozvolenej kontrolórky obce Ing. Kataríny Bartekovej
d, Žiadosť PhDr. Marcela Zemančíka o užívanie pozemku pred jeho rodinným domom, ktorého
vlastníkom je obec P. Ľupča
e, Zápisy DHZ P. Ľupča z vykonaných preventívnych prehliadok a Vyhláške o zákaze vypaľovania
tráv a informáciu o stave komína p. Kyseľa
f, Informáciu starostu obce o ponuke firmy Le chegueDejenuer s.r. o na dodávanie poukážok
g, Informáciu pracovníčky Ivety Mrázikovej o povinnosti obce previesť budovu ZŠ s MŠ do
správy ZŠ s MŠ
h, Návrh Ing. Petra Smiteka o potrebe vypracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu ZŠ s MŠ
i, Informáciu starostu a p. Bc. Dany Havlanovej o potrebe vypracovať Bezpečnostný projekt na
základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
j, Informáciu zástupcu starostu o akciách, ktoré sa vybudovali v obci resp. sa pripravujú. Tieto budú
zahrnuté do Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce P. Ľupča
k, Informáciu poslancov Ing. Sameliaka, Ing. Smiteka, Ing. Kanderu, Mgr. Petry Benčovej na
nedodržanie postupu pri zadávaní zákazky na vybavovanie technickej vybavenosti v zmysle §9
Vyhlášky o verejnom obstarávaní a o neinformovaní poslancov o podpise zmlúv v hodnote 40
tis. € zo strany starostu.

-2l, Informáciu Stanislava Sekana o nezverejnení prílohy k zmluve č. 3/2015 a 4/2015
m, Informácie poslancov Ing. Kanderu, Ing. Smiteka, Ing. Sameliaka o možnosti vytvorenia združenia
obcí , za účelom čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov
n, Informácie zástupcu starostu o vybavovaní záležitostí ohľadom nebohého občana P. Ľupče Jozefa
Krakčiaka a nákladoch s tým spojených
o, Informácie zástupcu starostu o zmluvách, ktoré budú zverejnené na webe, týkajúce sa rodiny
Čavojovcov
p, Informáciu starostu o žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ týkajúcej sa posunu autobusového spoja
r, Informácie starostu, zástupcu a poslancov Ing. Smiteka a Ing. Sameliaka týkajúce sa vybudovania
multifunkčného ihriska v obci
s, Informáciu kontrolórky obce o vykonanej kontrole účtovných dokladov obce
š, Pripomienky Ing. Sameliaka a Ing. Smiteka o potrebe prefakturovať drevo použité na stavbe DSS
a nájomnom rodinnom dome/po J. Koreňovi/ firme Staveko
t, Informáciu zástupcu starostu o jeho činnosti
ť, Informáciu zástupcu starostu o Archeoparku
u, Stav realizácie prác na DSS Karita a informáciu zástupcu dodávateľa o splnení termínu ukončenia
stavby- kolaudácie
v, Na podnet občanov žiadosť Stanislava Sekana o zavedenie skúšobného spoja cez sviatky, soboty,
nedele s príchodom o 5,30 hod do Ružomberka
2/ Schvaľuje
a, Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera
b, Overovateľov zápisnice : Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan
c, Starosta určil zapisovateľku : Petru Machovú
d, Program zasadnutia po doplnení
e, Rozšírenie SÚP obce Z a D č.2 s tým, že p. Pavol Strnisko, Kučišdorfská dolina 2241/7 Pezinok
uhradí úplné náklady s obstaraním a vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie, týkajúcej
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f, Vybudovanie preliezok v obci na pozemkoch ,ktoré sú vo vlastníctve obce
g, Brigádu zameranú na čistenie potoka Ľupčianka dňa 25.4.2015
h, Plat starostu obce vo výške 2 294,-€ v hrubom.
i, Založenie rozpočtovej organizácie „Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča“
j, Zriaďuje podľa §4 ods.3 pís. l zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov rozpočtovú organizáciu „ Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska
Ľupča
k, Výberovú komisiu na obsadenie riaditeľa Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska
Ľupča v zložení: starosta Ľubomír Frič, Stanislav Sekan, Bc. Dana Havlanová, pracovníčka ÚPSVaR
v Liptovskom Mikuláši, riaditeľ z podobného zariadenia v obci, kde je takéto zariadenie
l, VZN – Trhový poriadok obce Partizánska Ľupča po doplňujúcich zmenách poslancov Ing. Ľubomíra Rybáka a Stanislava Sekana.
m, Dodatok č.1 k VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na
území obce P. Ľupča
3/ Vydáva
V zmysle §21 ods. 9 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zriaďovaciu
listinu „ Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
4, Doporučuje
a, Starostovi konať ohľadom vysporiadania pohľadávky v prípade rod. domu p. Anny Záhradníkovej
5/ Poveruje
a, Starostu konať vo výberovom k konaní na realizáciu verejného osvetlenia v lokalite Kamence
b, Starostu obce vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov
KARITA obce Partizánska Ľupča : Termín 9.4.2015
c, Starostu predložiť príslušné VZN obce Partizánska Ľupča a Organizačný poriadok rozpočtovej
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d, Starostu konať so zástupcami SAD LIORBUS L.Mikuláš vo veci zavedenia nového spoja, ktorý
predniesol poslanec Stanislav Sekan
6/ Ukladá
a, Zástupcovi starostu zaslať poslancom zoznam žiadostí občanom a organizácií o kúpu, predaj,
nájom a zámenu obecných pozemkov
b, Zástupcovi starostu zaslať poslancom prehľad akcií, ktoré budú zahrnuté do PSHR obce
c, Stavebnej komisii zistiť stav parkiet v ZŠ s MŠ na základe ich žiadosti o vybrúsenie parkiet v škole
d, Ing. Ľubomírovi Rybákovi vypracovať výzvu na zaplatenie nedoplatku na nehnuteľnosť číslo 129
a zriadiť záložné právo
7/ Nesúhlasí
a, S predajom obecného pozemku parc . E 742 vedenej na LV 2610 v k ú Partizánska Ľupča
z dôvodu , aby nebol zamedzený prístup k nehnuteľnostiam susedných vlastníkov pozemkov
b, S využitím stravovacích poukážok od firmy Le Cchegue Dejenuer s .r. o
8/ Súhlasí
a, S odpustením dane za ubytovanie pre deti/ pacientov/ vo veku od 3 – 15 rokov pre DO Železnô
b, S vytvorením združenia obcí za účelom čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov
9/ Konštatuje
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.
Starosta vymenoval novozvolenú kontrolórku obce Ing. Katarínu Bartekovú do funkcie

V Partizánskej Ľupči 8.4.2015
Návrhová komisia : Július Sokol, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan

