Uznesenie č.5/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 30.júna 2014 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
S ch v a ľ u j e :
-

Program zasadnutia OZ
Návrhovú komisiu v zložení : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovateľov zápisnice : Stanislav Sekan, Ing. Ľubomír Rybák
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Záverečný účet obce Partizánska Ľupča za rok 2013 bez výhrad.
Použitie prebytku vyplývajúceho z hospodárenia obce a zo Záverečného účtu obce za rok
2013 vo výške 1 575,14€ na tvorbu rezervného fondu
Úpravu rozpočtu obce na rok 2014

Berie na vedomie:
-

-

-

Plnenie rozpočtu obce za 1. – 3. mesiac 2014
Pripomienku Júliusa Sokola, že za vytypovanie miest na vybudovanie prístreškov na
separovaný odpad je zodpovedný poslanec Ing. Martin Sameliak, predseda stavebnej komisie.
Július Sokol mal len zistiť či sú to obecné parcely.
Sťažnosť p. Gejdoša na p. Ballovú , Trvale bytom Partizánska Ľupča č.70
Žiadosť Ing. Jozefa Škutila o prenájom stodoly patriacej k č.d.175 zapísanej na LV č.1270
Žiadosť p. Ladislava Mrázika na prenájom pozemku parc. č. 1271
Žiadosť p. Jarmily Tomasovej o kúpu pozemkov parc. č.1249/5,1250/2,1250/1
Stanovisko hlavného kontrola obce Partizánska Ľupča k Záverečnému účtu obce
Správu nezávislej audítorky o overení ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2013
Podnet p. Kataríny Bellovej aby obec vyzvala majiteľov nehnuteľností záhrad pri rodinných
domoch p. Ballovej až po nehnuteľnosť p. Macáka na úpravu a udržiavanie týchto
nehnuteľností a záhrad.
Informácie starostu obce o stavebnom pozemku p. Babušíka
Informácie Júliusa Sokola o ROEP a pozemkoch.

Konštatuje:
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Anne Zahradníkovej
- vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce
- oprava schodíkov pri moste pred rod. Kúkolovou
- oprava miestnych komunikácií
- umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
- vybudovanie ďalších retardérov v obci
- osadenie nádrží na vodu na cintoríne
- oprava kanalizácie do Kúta pri p. Letovancovej

Ukladá:
Stavebnej komisii riešiť žiadosti o prenájom a kúpu pozemkov:
a. p. Ladislava Mrázika
b. p. Ing. Jozefa Škutila
c. p. Jarmily Tomasovej
- Riešiť sťažnosť p. Gejdoša na pani Ballovú
- Zistiť vlastníkov záhrad pri rodinných domoch od p. Ballovej po nehnuteľnosť p. Macáka
Doporučuje:
Starostovi obce
Po zistení vlastníkov záhrad od nehnuteľnosti p. Ballovej po nehnuteľnosť p. Macáka osloviť ich na
udržiavanie nepokosených pozemkov a záhrad.

Návrhová komisia v zložení : Július Sokol , Dušan Adamčiak
V Partizánskej Ľupči 30.júna 2014

