Uznesenie č. 4/2013
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
Dňa 07.10.2013 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo
Sch vaľuje:
- program zasadnutia OZ
-

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, p, Pavol Dvorský

-

overovateľov zápisnice: p. Dušan Adamčiak, p. Július Sokol

-

zapisovateľku: Bc. Dana Havlanová

-

úpravu rozpočtu obce podľa skutočného čerpania rozpočtu ku dňu 31. 08. 2013

-

prísediacu na Okresnom súde v Lipt. Mikuláši – p. Katarínu Bellovú

-

Dotáciu pre ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča na základe žiadostí nasledovne :
Akcia Vlkolínec 140,0
Akcia Pribylina 170,00 €
Akcia Nitra

300,00 €

Pre materskú školu 100,00 €
-

Dotáciu pre Poľovnícke združenie výške 200,00 €

-

Dotáciu pre KST DARMOŠLAP 150,00 € na reklamné predmety

-

Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 1.000,00 € formou zakúpenie šindľa na opravu
oplotenia pri kostole

Berie na vedomie:
-

Informáciu o výstavbe bytového dumu od predsedu predstavenstva f. STAVOINDUSTRIA
Lipt. Mikuláš Ing. Michala Rumanského

-

Informáciu p. Mgr. Barbory Janíčkovej pri zabezpečení činnosti DS LUNETRDLO

-

Informáciu p. Balážeca o pomoci pri organizovaní jarmoku

-

Informáciu p. Mrázikovej – plnenie rozpočtu obce k 31. 08. 2013

-

Informáciu p. Júliusa Sokola o hospodárení spoločnosti „ ATLADIA“ a.s. P. Ľupča

-

Informáciu starostu obce o budovaní III. etapy skládky TKO

-

Informáciu o predaji pozemkov pre: Chalupka Ján, p. Chalupka Jozef, p. Báno Ivan

-

Pripomienky p. Ing. Ondrejkovej a p. Husarčíkovej

-

Pripomienky p- Sprušanského

-

OÚ písomne odpovie na pripomienky p. Sprušanského a p. Husarčíkovej

-2Ukladá:
Stavebnej komisii:
-

preveriť odpredaj pozemku pre p. Chalupku Jána

Poveruje:
-

Predsedu stavebnej komisie Ing. Martina Sameliaka osloviť osobu spôsobilú na výkon
verejného obstarávania ohľadom výstavby cesty na tzv. Kamence

Nesúhlasí:
- s prevzatím ČOV a vodovodu - kanalizácie vo vlastníctve Cestných stavieb spol. s.r.o. Liptovský
Mikuláš na Magurke na základe predloženej nájomnej zmluvy, do nájmu obce neskôr do
vlastníctva obce
Súhlasí:
- s predajom pozemku pre p. Ivana Bána na Magurke za cenu 20,00 € za m2,ale až po predložení
písomného súhlasu vlastníkov susedných pozemkov konkrétne súhlasom p. Chmelára
Konštatuje:
Nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach ostávajú v platnosti:
-

výroba zábradlia pri bytovom dome číslo 306

-

doriešiť vodu a schody na cintoríne aj schody pri brehoch povodia Lupčianky v obci

-

premiestnenie autobusovej zastávky od nehnuteľnosti p. Františka Smitku , na cestu E 18 autobusová zastávka „pri stínaní“

-

Návrhová komisia v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, Pavol Dvorský

V Partizánskej Ľupči:

07.10.2013
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