U Z N E S E N I E číslo 5/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča konaného dňa 01.08.2011 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
S CH V A Ľ U J E :
-

Program zasadnutia OZ
Overovateľov zápisnice: p. Dušana Adamčiaka, p. Pavla Dvorského
Návrhovú komisiu v zloţení: p.Július Sokol, p.Ing. Ľubomír Rybák
Predaj pozemkov pre Ing. Dušana Šimu s manţelkou a p. Huraja s manţelkou
v lokalite pri „ Zráţke“ parc.č. 1462/1 za 3,32,€/m2
Predaj pozemku pre p. Miksu s manţelkou parc.č.1265,1266,1270,1271 v sume
10€/m2 za zastavané plochy a 3,32 €/m2 za záhrady
VZN č. 2/2011 – Podmienky nájmu, kritériá a postup pri prideľovaní nájomných
bytov v obci Partizánska Ľupča
Určuje zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú

BERIE NA VEDOMIE:
-

-

Informáciu zástupcu starostu a p. Sekana o ponukách na kúpu osobného auta pre obec
Informáciu starostu obce a p. Sokola Júliusa o pozemkoch pod futbalovým ihriskom,
mali by byť vysporiadané v rámci ROEP
Informáciu starostu obce o dotácii na ZŠ s MŠ P. Ľupča , čaká sa na vyhodnotenie
verejného obstarávania
Informáciu starostu obce a p. Havlanovej o podaní ţiadosti na opravu pomníka SNP
ako aj ďalšom postupe pri jeho oprave
Informáciu Petera Kúkola o realizácii prístreškov na kontajnery druhotných surovín ,
materiál je uţ pripravený, treba uţ len montáţ a náter
Informáciu zástupcu starostu o poţiadavke p.Mgr. Jána Molčana farára ev.a.v. cirkvi
o potrebe opravy oporného múru medzi OÚ a hasičskou zbrojnicou
Informácie predsedu soc. komisie p.Stanislava Sekana, ktoré riešila sociálna komisia:
1. predĺţenie termínu na podanie si ţiadosti o sociálnu výpomoc pre ľudí v hmotnej
núdzi /múka, cestoviny do 15.8.2011
2. o prepustení spoluobčanov z väzby
3. o situácii v rodine p.Jozefa Lezu
4. o situácii v rodine p.Ballovej
5. o situácii v rodine p.Krakovskej
Informácie p. Júliusa Sokola o stave prípravných prác na geovrte Biela Ľupča a to
nasledovne : na internete je sprístupnená a na OÚ je k nahliadnutiu EJA –
vypracovaná dokumentácia o vplyvoch na ŢP, ukončuje sa PD a zbierajú sa vyjadrenia

-

ku stavebnému povoleniu na zriadenie staveniska / vodovodná prípojka, trafostanica /
pre geovrt
Informácia starostu obce o priestoroch v kultúrnom dome pre Atladiu a.s.
Poţiadavku p. Júliusa Sokola na potrebu opravy miestnej komunikácie pri Pizerii od
rodinného domu L. Mrázika po tzv. „Radovku“
Informáciu Júliusa Sokola o zrealizovaní podlahy terasy na futbalovom ihrisku ako aj
o moţnosti a postupe prác na oprave oplotenia na futbalovom ihrisku
Informáciu starostu obce o listoch občanov poţadujúcich zabezpečiť zvýšenie
policajných hliadok v obci, nakoľko krádeţe neúmerne rastú. Starosta informoval, ţe
o tejto problematike jedná s PZ SR.

KONŠTATUJE:
-

ţe nasledovné uznesenia zostávajú na splnenie :
úhrada nákladov z OÚ Malatíny pre ZŠ s MŠ za ţiakov z obce Malatíny po schválení
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Malatíny
osadenie nového poklopu pred rodinným domom p. Zácheja, prejednané s SSC
Liptovský Mikuláš
osadenie zvodidiel pri bytovom dome č. 306, obec zvodidlá osadí vo vlastnej réţii
vyčistenie toku Ľupčianky, prejednané a Povodím Váhu Ruţomberok /p. Švecovou/
odkúpenie betónovej garáţe od Poľovníckeho zdruţenia „Ľupčianka“
vysporiadanie spoločného dvora pri dome číslo 355 /Facona/ v termíne do 30.08.2011
/zodpovedný starosta obce /
vysporiadanie rodinného domu číslo 366, A.Zahradníková – J.Pešadík

POVERUJE:
-

-

starostu obce zaslať ZO SZPB v obci odpoveď na ich ţiadosť o poskytnutie
finančného príspevku s tým, ţe obec uţ náklady pre túto spoločenskú organizáciu
uhrádza kaţdoročne
starostu obce dať vypracovať geometrický plán pozemku, ktorý obec odkúpi od
Evanjelickej a.v.cirkvi v Partizánskej Ľupči
starostu obce spoločne so stavebnou komisiou osloviť potencionálnych dodávateľov
na opravu pomníka SNP
starostu obce zaslať odpoveď p. Rusekovi ohľadom opravy oplotenia na futbalovom
ihrisku ako aj o príprave VZN týkajúceho sa osadenia včelstiev

UKLADÁ:
-

stavebnej komisii jednať s firmami a predloţiť plán rekonštrukcie odtokových kanálov
v obci: termín do 30.08.2011
stavebnej komisii vykonať obhliadku toku Ľupčianky v spolupráci so zástupcami
Povodia Váhu Ruţomberok a vytypovať miesta na úpravu toku: termín do 30.08.2011

-

-

-

finančnej komisii prejednať s predajcami a verejnými obstarávateľmi moţnosti nákupu
osobného auta pre obec / s predpokladanými parametrami 4x4 diesel,1,6 TDI/: termín
do 30.08.2011
finančnej komisii vypracovať analýzu nákladov vykurovania kultúrneho domu,
hasičskej zbrojnice a 12 – bytového domu č. 422 za účasti domového dôverníka
a záujemcov, ktorí podali ţiadosť o vykonávanie tejto činnosti a navrhnúť
najúspornejšie riešenie: termín do 30.08.2011
stavebnej komisii vytipovať vhodný typ bytového domu na budúcu výstavbu

SÚHLASÍ:
-

s prekopaním pozemku súvisiaceho so stavbou rodinného domu Michala Adamčiaka

NESÚHLASÍ:
-

s výstavbou garáţe pre p. Cabana Blaţeja pri bytovom dome číslo 422

Návrhová komisia v zloţení: Július Sokol , Ing. Ľubomír Rybák

V Partizánskej Ľupči 2.8.2011

