Uznesenie č. 5/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 16. októbra 2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e:

A:

a) návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
b) overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
c) starosta obce určil za zapisovateľku: Ing. Katarínu Budveselovú
d) program rokovania obecného zastupiteľstva
e) zmeny v rozpočte v Zariadení sociálnych služieb Karita (presun 3.264,00 eur z bežných výdavkov na
kapitálové)
f) zmenu rozpočtu obce v dôsledku nerealizácie stavby bytového domu, plánovaného predaja pozemkov na
Magurke a iných položiek , na základe informácií ekonómky obce,
g) zámer predaja pozemku na Magurke pre p. Vladimíra Konopáska o výmere 565 m2 v cene 50,00 eur/m2,
h) zámer predaja pozemku na Magurke pre p. Ing. Bystríka Iváka o výmere 565 m2 v cene 50,00 eur/m2,
i)

zámer predaja pozemku na Magurke pre p. Jána Malíčka o výmere 565 m2 v cene 50,00 eur/m2,

j)

zámer predaja pozemku na Magurke pre p. Borisa Baráneka o výmere 565 m2 v cene 50,00 eur/m2,

k) kúpu pozemkov pod cestou pri ZŠ s MŠ v cene 10,00 eur/m2 podľa geometrického plánu č. 4000333719/2017 a znaleckého posudku 170/2017,
l)

predaj pozemku č. C-KN 1457 a C-KN 1531/1 pre Poľovnícke združenie Ľupčianka podľa
geometrického plánu a uznesenia č. 7/2016/1/j

m) predaj pozemku parc. č. CKN č.1133/3 o výmere 88 m2 pre Juraja Antola a Albína Antola podľa
geometrického plánu a uznesenia č. 10/2016/1/g
n) VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Partizánska Ľupča
o) Zrušenie uznesenia č. 1/2012 v odseku 1 bodu 4, kde bolodsúhlasený prenájom pozemkov v lokalite
Magurka KN – E parc. č. 5296, 5298, 5299, ktoré sú vedené na LV985 vo vlastníctve obce Partizánska
Ľupča pre firmu Liptovia, a.s so sídlom F. Klimeša 686/14,031 01 Liptovský Mikuláš a následne
vypracovaná a podpísaná nájomná zmluva č. 41/2012 zo dňa 21.02.2012 medzi obcou Partizánska Ľupča
a spoločnosťou Liptovia, a.s.
B:

B e r i e n a v e d o m i e:
a) informáciu starostu obce o splnení úloh v zmysle uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev (realizácia
osvetlenia autobusovej zastávky, úprava vstupu na cintorín, rekonštrukcia toaliet v ZŠ s MŠ, osadenie
zrkadiel a dopravných značiek v obci, realizácia dočasného parkoviska pri ZŠ s MŠ, vypratanie
a stavebné úpravy v CO2 sklade a úprava cesty do areálu CO2 skladu, realizácia oddychovej zóny
v kruhovom objazde na Kamencoch)
b) informáciu ekonómky obce Ing. Budveselovej o plnení rozpočtu obce do dňa 30.09.2017
c) informáciu zástupcu starostu obce p. Sokola ohľadom kúpy cesty pri ZŠ s MŠ a ohľadom rokovania
s jednotlivými vlastníkmi pozemkov pod cestou pri ZŠ s MŠ

d) žiadosť p. Melluša o uzavretie nájomnej zmluvy k pozemkom na „Panskej lúke“ na Magurke z dôvodu
toho, že ešte nie je ukončený pôvodný nájomný vzťah s nájomcom Liptovia, a.s. predmetných pozemkov
uvedených v žiadosti
e) informáciu starostu obce o žiadosti p. Mgr. Lucie Záchejovej o výrub stromu, pričom obec bude hľadať
vhodné riešenie v komunikácii s vlastníkom dotknutého pozemku
f) žiadosť p. Dvorského o vysypanie „otočky na Kráľovciach“
g) žiadosť Ing. Sameliaka ohľadom potreby opravy výtlkov v obci na základe zistených nepreinvestovaných
finančných prostriedkov, ktoré zistí ekonómka obce.
h) opätovnú žiadosť p. Sekana na ocenenie p.. Urbanoviča,pri príležitosti jeho životného jubilea
i) žiadosť Ing. Kanderu ohľadom výstavby novej cesty na „Kamence“

C:

N e s ú h l a s í:
a) so žiadosťou p. Zdena Halamu o kúpu časti pozemkov na Magurke č. 3288/2 a 3293/1
b) so žiadosťou p. Jaroslava Rybáka o kúpu pozemku na Magurkeč 3139/11, ktorá priamo susedí s parcelou
3139/2
c) so žiadosťou p. Emílie Švarekovej o kúpu pozemku č. 2441/8 podľa predloženého geometrického plánu,
OZ súhlasí len s pôvodne odsúhlaseným predajom pozemku č. 1237/1 podľa uznesení č. 3/2017/3/a
a 10/2015

D:

P o v e r u j e:
a) starostu obce ukončiť nájomnú zmluvu č. 41/2012 zo dňa 21.02.2012 uzatvorenú medzi obcou
Partizánska Ľupča a spoločnosťou Liptovia, a.s. pozemkov v lokalite Magurka KN – E parc.č.
5296,5298,5299, ktoré sú vedené na LV 985 vo vlastníctve obce Partizánska Ľupča
b) starostu obce zistiť majiteľa pozemku pred domom č. 374 č E 735 uvedeného na LV 2679 z dôvodu
žiadosti o výrub stromov č. 627/2017, ktoré rastú na brehovej čiare predmetného pozemku a hrozbou
padnutia , ohrozujú tak majetok domu č. 374

E:

K o n š t a t u j e:

že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie:
-

regulácia potoku Ľupčianka a jeho čistenie

-

oprave kanalizácie a žumpy v areáli školy

_______________________________
Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
overovatelia zápisnice

_________________________
Ľubomír Frič
starosta Obce Partizánska Ľupča

_________________________
Ing. Katarína Budveselová
zapisovateľka

_________________________
Július Sokol
zástupca starostu obce Partizánska Ľupča

