Uznesenie č.6/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 17.septembra 2014 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
S ch v a ľ u j e :
-

-

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ján Kubáň
Overovateľov zápisnice : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Nákup spomaľovačov v počte šesť kusov
Navýšenie dotácie pre ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča do konca roka 2014 na sumu 6760,/mesačne na odmeny
Doplnenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočte obce, kde celková
výška 1700,00 €, ktorú môže odsúhlasiť sám starosta bez zasadnutia obecné zastupiteľstva
Navýšenie finančných prostriedkov na výstavbu DSS z vlastných zdrojov v sume 23.940 €
Navýšenie rozpočtu pre DHZ Part. Ľupča o 1000 € na nákup súťažnej mašiny
Nájom pozemkov pre výstavbu parkoviska na 10 rokov, na základe žiadosti p. Čavoja podľa
schváleného VZN s podmienkou vytvorenia dvoch parkovacích miest pre účely obce
Vstúpenie obce do združenia MAS
VZN 02/2014 o zásobovaní pitnou vodou a zneškodňovanie obsahu žúmp
Úpravu rozpočtu obce

Berie na vedomie:
-

-

Informácie p. Struhára o stave Arerálu Liptovia a možnosti vstúpiť do OZ Archeopark Liptov
o.z. a o možnostiach obce pri prezentácii budovania Archeoparku.
Informáciu o vyriešení zmeny predkupného práva na nehnuteľnosť p. Slovíkovej, nakoľko
obec vlastní polovicu predmetnej nehnuteľnosti
Informáciu o stave výstavby DSS a o znížení úveru zo ŠFRB v dôsledku presunutia časti
plochy do relaxačnej časti, ktoré boli uvedené v projektoch
Informáciu o dodaní reziva v objeme 71m3 z Lesného Komposesorátu v Partizánskej Ľupči
(objednané 90 m3)
Informáciu o odovzdaní kotolne a technológie kotolne ZŠ s MŠ Part. Ľupča do užívanie p.
Hálkovi - zamestnancovi školy , bude podpísaná aj hmotná zodpovednosť pri prevzatí tohto
majetku obce
Informáciu o plnení rozpočtu obce

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 nehnuteľnosťou rod. Kúkolovej
- umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
- vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci
Ukladá:
Stavebnej komisii preveriť a navrhnúť opatrenie na odstránenie stojacej vody na vozovke
pred nehnuteľnosťou p. Mišiaka

Stavebnej komisii a KOVP preveriť uloženie dreva na verejných priestranstvách.(pred
nehnuteľnosťou p. Mišiaka)
- Stavebnej komisii a KOVP preveriť situáciu o neprehľadnosti a zábranách v okolí cesty III.
triedy a následne obec vyzve dotknuté osoby nápravu
Stavebnej komisii kontrolu obehu dreva kúpeného pre výstavbu DSS, následnú fakturáciu na
dodávateľa stavby DSS
-

Doporučuje:
Starostovi obce
V rámci prác na DSS vyriešiť problém s odvodnením prístupovej cesty popri katolíckej fare.
V rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv. Kamence vymeniť telekomunikačný
stĺp pri rodinnom dome číslo 256.
Zabezpečiť vysypanie vchodu na cintorín, z dôvodu stále stajacej vody

Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ján Kubáň
V Partizánskej Ľupči 17.septembra 2014

