Uznesenie č.4/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 27.júna 2017 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)

v)

S ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
Overovateľov zápisnice : JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj Kandera
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Zmenu programu o doplnený bod – Ocenenie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej
Vytvorenie Výberovej komisie pre verejné obstarávania na pripravované akcie v obci
v zložení : Ing. Martin Sameliak, Stanislav Sekan a Bc. Gabriela Moravová
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.746,20
EUR.
Zmenu rozpočtu a presun finančných prostriedkov v rozpočte pre ZPS KARITA z bežných
výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 4.488,- EUR na nákup – veľkokapacitná práčka
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Partizánska Ľupča na rok 2017
Dotáciu pre Klub stolného tenisu vo výške 1.000,- EUR na rok 2017
Dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov ZO Partizánska Ľupča vo výške 1.000,- EUR pri
príležitosti 60. Výročia založenia zväzu a spoluprácu OÚ pri zabezpečení týchto osláv
Dotáciu pre OFK vo výške 1.000,- EUR pre zabezpečenie 2-dňového futbalového turnaja,
ktorý sa bude konať od 08.07 – 09.07. 2017
Dotáciu pre Rímsko-katolícku cirkev vo výške 5.000,- EUR na obnovu priestorov a múru vo
forme preplatenia faktúr za vykonané práce a personálnej výpomoci pri obnove
Žiadosť LK SERVIS o organizáciu Dožiniek 2017 v termíne 12.08.2017 – budú poskytnuté
priestory na námestí a v kultúrnom dome bez poplatku na túto akciu, ostatné podmienky budú
dohodnuté v následnej zmluve ,hlasovania sa zdržal Ing . Sameliak
Predajnú cenu 50 EUR/m2 za pozemky v miestnej časti Magurka , vytvorené návrhom , ktorý
spracoval Ing. Benikovský (cca 6 pozemkov o výmere 560-600 m2)
Zmluvu č.030617 so spoločnosťou URBIA, s.r.o. Liptovský Mikuláš, týkajúcu sa Zmeny
a Doplnkov č.2 rozšírenia územného plánu obce
Zmluvu s „kulturistami“ na prenájom nebytových priestorov v budove Požiarnej zbrojnice
s nájomným vo výške 30 EUR/mesiac. Súčasťou je aj Dohoda o zodpovednosti s p.Jurajom
Pethőm.
Dodatok č.1 ku zmluve s fy LK SERVIS o prenájme obecných pozemkov, hlasovania sa
zdržal Ing . Sameliak
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02022016 so spoločnosťou URBIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Zmluvu o úplnej náhrade nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie –
prispievateľ Pavol Strnisko a Žaneta Strnisková, Kučidorfská dolina 2241/7, 0902 01 Pezinok
Zmluvu o úplnej náhrade nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie –
prispievateľ Natura s.r.o., Okoličianska 191/2, 031 04 Liptovský Mikuláš a Marián Kováč,
Ľubeľa č.315, 032 14 Ľubeľa
Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov na základe žiadosti p. Škvarekovej , ale cena za
odpredaj pozemkov je stanovená uznesením 10/2015, to je 5,00€ za m2

B: Berie na vedomie:
a) Informáciu o predbežnom rozpočte na rekonštrukciu WC a umyvárne v ZŠ s MŠ vo výške
4.583,- EUR – materiál, inštalatérske práce fy PIAK vo výške 2.071,- EUR

b) Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
c) Informáciu o plnení rozpočtu obce k 31.05.2017
i. príjmová časť – vo výške 561.197,44 EUR, čo predstavuje 40,57% plnenie
z ročného rozpočtu obce
ii. výdavková časť – vo výške 256.115,87 EUR, čo predstavuje 31,16% plnenie
z ročného rozpočtu obce
d) Informáciu starostu obce o pláne umiestniť bezdrôtovú kameru v priestoroch ZŠ s MŠ
s monitorovaním multifunkčného ihriska a príprave rozšírenia kamerového systému v obci
e) Informáciu p. riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Glonekovej o výberovom konaní na
veľkokapacitnú práčku
f) Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016
g) Žiadosť o dotáciu pre stolno-tenisový klub v sume 1.500,- EUR
h) Žiadosť o dotáciu pre SZCH ZO v sume 1.000,- EUR
i) Žiadosť OFK o dotáciu vo výške 1.500,- EUR pre zabezpečenie 2-dňového turnaja v júli 2017
j) Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi o dotáciu vo výške 5.000,- EUR na obnovu priestorov
a múru kostola v obci
k) Žiadosť na odkúpenie pozemkov od p. Jarmily Tomasovej, Remeselnícka 21,059 71 Ľubica
l) Žiadosť Emílie Škvarekovej a Jána Škvareka , Partizánska Ľupča č.182 o odkúpenie obecných
pozemkov za navrhnutú cenu
m) Informáciu starostu obce o výstavbe bytového domu – problémy so stanoviskom
Pamiatkového úradu v Žiline k výstavbe, nakoľko plánovaný bytový dom by sa nachádzal
v historickom jadre obce
n) Návrh miestnej organizácie turistov Darmošľap na ocenenie rodáka z Partizánskej Ľupče p.
Urbanoviča pri príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov
o) Rozšírenie územného plánu obce v lokalite tzv. „Lačná“ na základe žiadosti f. Natura
s.r.o.Liptovský Mikuláš a Mariána Kováča, Ľubeľa č.315
p) Informáciu o susedskom spore medzi p. Stankovianskym a p. Petercom
q) Dohodu o vzájomnej spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov
r) Informáciu o výrobe informačnej tabule k multifunkčnému ihrisku v obci
s) Odôvodnenie vrátenia finančných prostriedkov určených na školu v prírode späť do štátneho
rozpočtu , ktoré podala Mgr. Zvarová
C:Nesúhlasí:
a) S predajom pozemku p. Jarmile Tomasovej, Remeselnícka 21, 059 71 Ľubica – poslanci OZ
nesúhlasia s odpredajom pozemkov z dôvodu bezpečnostnej uličky a z dôvodu , že na
pozemkoch sa nachádza odvodňovací kanál
b) S uzatvorením Dohody o vzájomnej spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Uvedenú činnosť obec vykonáva v zmysle zákona č.369/1990
Zb. Zákon o obecnom zriadení

D:

Konštatuje:

- splnenie nasledovných prijatých uznesení :
a)
b)
c)
d)

osadenie dopravných tabúľ a zrkadiel v obci
úpravu kruhového objazdu na „Kamencoch“
inštaláciu osvetlenia ku zástavke pri Stínanke (cesta E/18)
ostatné uznesenia sa budú plniť priebežne

E: Poveruje:
a) P. Dvorského – koordináciou prác rekonštrukcie WC a umyvárne v ZŠ s MŠ spolu so
zamestnancami obce so začiatkom prác od 17.07.2017 v spolupráci so starostom obce
F: Doporučuje:
Starostovi obce

b) osloviť fy GRENSTAVE na vypracovanie ponuky a prípadnú zľavu na stavebný materiál
pre ZŠ s MŠ – rekonštrukcia WC a umyvárne
c)

jednať s vedením Slovenskej správy ciest, tak aby zabezpečil písomné stanovisko k
oprave cesty 2224 na náklady Slovenskej správy ciest, za predpokladu úpravy toku
„Ľupčianka“ konkrétne pod mostom pri pohostinstve „Ľupčianka“

G: Oceňuje:

a) starosta obce Ľubomír Frič ,spoločne s poslancami ocenili p. riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr.
Malvínu Zvarovú so zápisom do Pamätnej knihy obce, odovzdaním Ďakovného listu
a vecného daru , za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú prácu , ktorou prispela
k všestrannému rozvoju osobnosti detí a mládeže v Partizánskej Ľupči

Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
V Partizánskej Ľupči 27.júna 2017

