Uznesenie č. 5/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
27.5.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera
overovateľov zápisnice Ing. Peter Smitek, Pavol Dvorský
starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú
program zasadnutia OZ
VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z obce a zároveň ruší VZN 1/2014
Organizačný poriadok Zariadenia pre seniorov „KARITA“ obce Partizánska
Ľupča
VZN č.3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby
poskytované v pôsobnosti obce
umiestnenie a výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ Part. Ľupča
odpredaj nehnuteľností vedených na LV č. 272 a to rod. domu súp.č.174
a prislúchajúcich nehnuteľností k nemu p. Márii Slovíkovej, obec vlastní ½
týchto nehnuteľností , ich cena na základe znaleckého posudku je 5 000,-€
prípravu a výstavbu nájomného bytového domu na obecnom pozemku pri ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča
prístavbu ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči - rozšírenie MŠ
začatie prác spojených s prípravou vrtu v areáli futbalového štadióna pre
zavlažovanie ihriska
navýšenie dotácie pre OFK Partizánska Ľupča o 2 500 Eur na oslavy 90. výročia
založenia organizovaného futbalu v obci Partizánska Ľupča, ktoré sa budú konať
18.7.2015
dotáciu pre KST Darmošľap vo výške 1 000 Eur
vysporiadanie pozemkov pod zberný dvor medzi Obcou Partizánska Ľupča
a Lesným komposesorátom pozemkovým spoločenstvom v Partizánskej Ľupči
v lokalite pri prevádzke Píly LK P. Ľupča s. r. o
termín budúceho zasadnutia OZ na 24. júna 2015

2/ Berie na vedomie:
a) informáciu starostu Ľubomíra Friča o stave výkopových prác, ktoré sú spojené
s uložením vysokonapäťových vodičov do zeme pri nehnuteľnosti pána Ing. Martina
Sameliaka, ktoré nie sú v súlade s pôvodným zámerom a trasou,
b) informáciu p. Dany Havlanovej o stave žumpy, ktorá sa nachádza pri garážach
školskej bytovky, ktorá je taktiež spojená s uložením vysokonapäťových vodičov do
zeme,

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)

r)

- 2informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o prípravách pozemkov pod zberný
dvor, kde bude potrebné urobiť zámenu a odpredaj pozemkov medzi obcou
Partizánska Ľupča a Lesným Komposesorátom pozemkové spoločenstvo v P. Ľupči,
informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o prípravách výstavby Archeoparku,
informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola o podaní
žiadosti na získanie prostriedkov na multifunkčné ihrisko,
informáciu starostu Ľubomíra Friča o možnosti získania dotácie na rekonštrukciu
obecného úradu,
informáciu starostu Ľubomíra Friča o požiadavke riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska
Ľupča ohľadne financovania materskej školy počas letných prázdnin. Riaditeľka ZŠ
s MŠ predloží záväzný zoznam žiakov, ktorý budú MŠ navštevovať počas letných
prázdnin,
informáciu Ing. Petra Smiteka o dotazníku Rady školy pri ZŠ s MŠ s tým, že
dotazník bude zverejnený aj na internetovej stránke obce a bude možné ho vyplniť do
15.6.2015, nakoľko zápisnica z rady školy bola doručená na obecný úrad 27.5.2015,
informáciu Ing. Petra Smiteka ohľadne možnosti prístavby materskej školy a ohľadne
stavu športu a jeho budúceho rozvoja v našej obci,
podnet p. Dušana Adamčiaka ohľadne riešenia odtoku dažďovej vody na parkovisku
za kultúrnym domom,
informáciu p. Ivety Mrázikovej, že pri uvítaní detí nie je možné uhradiť príspevok 100
Eur v hotovosti, túto záležitosť je možné riešiť nepeňažným darom,
informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu Júliusa Sokola, týkajúcu sa cesty
druhej triedy na Železnô vo vlastníctve VÚC ŽSK o priebehu rokovaní s SSC ŽSK
a VÚC ŽSK v súvislosti s jej rekonštrukciou a financovaním,
informáciu starostu, že Ing. Rastislav Hutta doložil všetky potrebné podklady
k výstavbe Malej vodnej elektrárne v miestnej časti Magurka,
pripomienky zástupcu starostu, že v zmysle zákona 369/90 Z. z. o Obecnom zriadení
majú komisie zriadené pri OZ len poradnú funkciu a dávajú doporučenia a podnety na
riešenia ale za obec konajú výhradne orgány v zmysle vyššie citovaného zákona,
informácie prezidenta OFK Ladislava Rybáka o situácii v OFK a programe osláv 90.
výročia založenia organizovaného futbalu v obci,
informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o vypracovanej mandátnej zmluve pre Ing.
Moravčíka, ktorý zabezpečuje pre obec verejné obstarávania,
informácie zástupcu starostu Júliusa Sokola o došlej korešpondencii týkajúcej sa
riešenia v komisii ROEP a Návrh kúpnej zmluvy p. Gajdoša na odpredaj časti
pozemku pod miestnou komunikáciou pri ZŠ s MŠ,
informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o potrebe riešenia schátralej nehnuteľnosti
rod. dom súp. č. 344, ktorej vlastníkom je Ondrej Grílus

3/ Ukladá:
a) stavebnej komisii vykonať obhliadku obecného pozemku na Magurke, ktorý chce
odkúpiť p. Matúš Benkovič, trvale bytom Vranovská 65, Bratislava,

-3b) stavebnej komisii vykonať obhliadku nehnuteľnosti u p. Ondreja Grílusa súp.č.344,
c) vykonať obhliadku nehnuteľnosti okolia stavby p. Elíza v miestnej časti Magurka,

4. Poveruje:
a) starostu obce konať vo veci vrtu pre zdroj vody k zavlažovaniu ihriska,
b) starostu Ľubomíra Friča aby písomnou formou žiadal od SSE a.s. odpoveď, prečo
obec nebola v dostatočnom predstihu informovaná o výkopových prácach, týkajúcich
sa prekládky vedenia VN, ktoré bez ohlásenia SSE a.s. vykonáva v katastri obce
Partizánska Ľupča

5. Konštatuje:
a) že uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie.

Starosta Ľubomír Frič na OZ vymenoval riaditeľku Zariadenia pre seniorov KARITA PhDr.
Ľubomíru Glonekovú, ktorá bola úspešnou uchádzačkou na výberovom konaní, o ktorom bolo
OZ informované už na predchádzajúcom zasadnutí. PhDr. Ľubomíra Gloneková zároveň
stručne informovala OZ o priebehu príprav pre spustenie ZPS KARITA a podala vysvetlenie
k prejednávaným materiálom, týkajúcich sa ZPS KARITA, ktoré sama vypracovala
a schvaľovali sa na tomto OZ .

V Partizánskej Ľupči 28.5.2015

Návrhová komisia : Július Sokol, Ing. Juraj Kandera

