Uznesenie č.6/2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča,
konaného dňa 20.12.2012 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči
S ch v a ľ u j e :
- program zasadnutia OZ
- návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Ján Kubáň
- overovateľov zápisnice : Ing. Peter Smitek, Július Sokol
- starosta určil zapisovateľku: Bc .Danu Havlanovú
- VZN obce Partizánska Ľupča č.10/2012 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Partizánska Ľupča
- Zmluvu o poskytnutí príspevku na obstaranie ÚPD č.277/2012 /ZaD ÚPN –O/
- Zmluvu o poskytnutí príspevku na obstaranie ÚPD č.278/2012/ ZaD ÚPN –O/
- zmeny v Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií neposlancov v zmysle novely Zákonníka
práce ( s účinnosťou od 01.01.2013)
- návrh zástupcu starostu obce na ročnú odmenu starostovi obce vo výške jedného mesačného platu
- návrh starostu obce na ročnú odmenu zástupcovi starostu obce a kontrolórke obce vo výške jedného
mesačného platu
- návrh starostu obce rozdeliť poslancom obce koncoročnú odmenu vo výške jedného mesačného platu
starostu obce. O výške jednotlivých odmien pre poslancov rozhodne starosta obce spolu so zástupcom
starostu obce.
Berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o potrebe hľadania spôsobu zabezpečenia kopania hrobov na obecnom
cintoríne (od nového roku) v zmysle právnych predpisov
- informáciu starostu obce o potrebe vybavenia dodatku k úveru na projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ
Partizánska Ľupča (o výške úveru sa rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ)
- informáciu p. Kubáňa o možnosti údržby cesty na Magurke v zimnom období Správou ciest ŽSK,
závod L. Mikuláš alebo Lesným komposesorátom s.r.o Partizánska Ľupča
Doporučuje:
- starostovi obce jednať so Správou ciest ŽSK, závod L. Mikuláš a Lesným komposesorátom s.r.o
Partizánska Ľupča o možnosti zimnej údržby komunikácií v miestnej časti Magurka
Konštatuje.
- že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
- vysporiadanie spoločného dvora pri rodinnom dome po bývalých vlastníkoch J. Koreň, ide o podiel
na spoločnom dvore od p. Faconu
- vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Zahradníkovej na obec Partizánska .Ľupča
- ostatné uznesenia sa plnia a budú vyhodnotené na ďalšom zasadnutí OZ

Návrhová komisia v zložení : Stanislav Sekan , Ján Kubáň
V Partizánskej Ľupči 20.12.2012

