Uznesenie č. 4/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2016 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
b) Overovateľov zápisnice : Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák
c) Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
d) Program OZ
e) Predaj podzemku p.Šlachtovskému o výmere 124m²zmluva bude pripravená
právnikom
f) Dofinancovanie ZŠ podľa doporučení finančnej a školskej komisie
g) Účelovú dotáciu pre Základnú Školu v Partizánskej Ľupči vo výške 11 900 Eur na
základe žiadosti ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči
h) Kúpu domu č.d. 438 v historickom centre obce „Paškovie dom“ za sumu 12 000 Eur,
ktorá je daná znaleckým posudkom
i) Kúpu domu č.d. 354 od pána Juraja Petrulu za sumu 1 500 Eur
j) Správcu Multifunkčného ihriska pána Pavla Dvorského s odmenou 450 Eur
(brutto)/štvrťrok
k) Odpredaj obecných pozemkov pre pána Martina Bartíka s manželkou o celkovej
rozlohe 191 m2, v cene 5 Eur/m2 na základe predloženého geometrického plánu
l) Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov pre Poľovnícke združenie
Ľupčianka, ktoré sa nachádzajú pod ich budovami v cene 5 Eur/m2 na parcelách
1530/1, 1530/2 časť 1457/5 na ktoré bude vypracovaný geometrického plán
m) Cenu za odpredaj obecných pozemkov v m.č Magurka v cene 40 Eur/m2
n) Zmeny v rozpočte obec Partizánska Ľupča
o) Návrh starostu obce na dotáciu z rozpočtu obce 10 000 Eur na organizáciu
jubilejného desiateho ročníka Remeselníckeho jarmoku

2. Berie na vedomie:
a) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a predsedu stavebnej komisie Ing. Martina
Sameliaka ohľadne ponúk na opravu ciest v správe obce s tým, že budú vyhodnotené
do 21.5.2016
b) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o Zmluve o spolupráci s firmou TREOS s.r.o
Liptovský Mikuláš, ohľadne štúdie na výstavbu bytového domu
c) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadne zverejnenia predaja pozemku pre
p. Šlachtovského
d) Informáciu predsedu finančnej komisie Ing. Ľ. Rybáka ohľadne financovania
Základnej školy v P. Ľupči

e) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o oprave schodíkov k potoku
Ľupčianka pri RD pani Kúkolovej
f) Informáciu Ing. P. Smiteka o možnosti rozšírenia kapacity Materskej školy a potrebe
príprav projektu do 15.6.2016
g) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o odovzdaní multifunkčného ihriska do
užívania obci dňa16.05.2016
h) Informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o žiadostiach na správcu multifunkčného
ihriska
i) Žiadosť o vyjadrenie pre realitnú kanceláriu REALITY ALPIA
j) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o stave vysporiadania cesty pri
Základnej škole
k) Žiadosť LK servis o premiestnenie tabule obec „Partizánska Ľupča“ za bytovky pri
poľnohospodárskom dvore , alebo až za pílu
l) Informáciu pána Jána Kráľa o umiestnení výstavby bytového domu a znehodnotení
jeho pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorý sa nachádza v lokalite kde sa
plánuje výstavba bytového domu
m) Informáciu Ing. Jaroslava Jaroša ohľadne pohybu líšok v obytných zónach, kde žiada
riešenie zo strany obce
n) Odporučenie finnančnej komisie na stanovenie ceny na odpredaj obecných
podzemkov v lokalite Magurka na 40 Eur/m2
o) Informáciu riaditeľky DSS Karita PhDr. Ľ. Glonekovej o fungovaní a financovaní DSS
Karita
p) Informáciu Ing. Juraja Kanderu o stave lavičky smerom na „Koliesko“
q) Informáciu Ing. Juraja Kanderu o stave a potrebe opravy dreveného obkladu, ktorý
tvorí súčasť pomníka na námestí
r) Informáciu Ing. Juraja Kanderu o znečistení pozemku pri zrážke na „Koliesku“
a vyčistení tejto lokality v rámci brigády čistenia potoka
s) Informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o návšteve družobnej obce
v Slovenskej Ľupči
3. Poveruje
a) Starostu obce Ľubomíra Friča konať vo veci na podanie projektu pre zberný dvor do
23.05.2016
b) Starostu obce Ľubomíra Friča pripraviť žiadosť na rozšírenie MŠ s firmov ULTIMA
RATIO Liptovský Mikuláš
c) Starostu obce a zástupcu starostu jednať zo slovenskou správov ciest o premiestnení
tabule obec „Partizánska Ľupča“ za bytovky pri poľnohospodárskom dvore alebo až za
pílu
d) Starostu obce Ľubomíra Friča jednať s poľovným združením o odchyte líšok
pohybujúcich sa po obci
e) Starostu obce jednať s firmou TREOS Liptovský Mikuláš o výstavbe bytového domu

4. Ukladá:
a) Stavebnej komisii prejednať umiestnenie spomaľovačov a zrkadiel na základe
predloženej dokumenácie
5. Konštatuje:
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.

V Partizánskej Ľupči 19.5.2016
Návrhová komisia : Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Július Sokol

