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U Z N E S E N I E č. 7/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
konaného dňa 10.10. 2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
- Program zasadnutia OZ
- Overovateľov zápisnice: p. Ing.Ľubomír Rybák, Peter Kúkol
- Návrhovú komisiu v zložení: p. Július Sokol, p. Pavol Dvorský
- Predaj pozemkov v lokalite Kamence parc č.1482/49o výmere 116 m2,
1482/50 o výmere 218 m2, 1482/51 o výmere 224 m2, 1482/52 o výmere
229 m2, 1482/53 o výmere 234 m2, 1482/54 o výmere 280 m2
/zbytky parciel/ po 13,30,-€m2
- Kúpu pozemku pod výstavbu bytového domu od ev.av.cirkvi v Partizánskej
Ľupči parc.č.1115/4, 1115/5 na základe vypracovaného GP
- Kúpu pozemku parc.č. 1576/1 a 1576/2 v lokalite Kamence pod výstavbu
kanalizáce od vlastníkov po 10,00€ za m2
- Návrh VZN 3/2011- o chove včiel na území obce Partizánska Ľupča
- Členov do Rady školy p. Ivetu Mrázikovú a p. Jána Kubáňa
- Cenovú ponuku p. Jána Štureka na vykurovanie Hasičskej zbrojnice
a Kultúrneho domu, okrem vykladania a uskladnenia peliet, tieto práce budú
vykonávať pracovníci zamestnaní na aktivačné práce, v 12 bj. BD pri ZŠ
s MŠ bude p. Šturek až do vyriešenia kuriča z obyvateľov BD
Ing. Baldovič prisľúbil zistiť, či je možné robiť kuriča s kotlami v 12 b.j. BD
bez skúšok a oprávnení , poznatky predloží OcÚ P.Ľupča do 11.10.2011
- Určuje zapisovateľku : p. Danu. Havlanovú
2. Berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o rekonštrukcii ZŠ s MŠ P.Ľupča, mala sa začať
10.10.2011
- informáciu Ing. arch. Fajčíka a Ing. arch Tatiany Noskovej o vypracovaných
podkladoch ZaD SÚP obce Partizánska Ľupča, prejednanie je naplánované
na 2.11.2011
- Informáciu p. starostu a p.Havlanovej o možnosti zamestnať občanov na
protipovodňové práce a potrebe vypracovať protipovodňový plán obce
- Pripomienku p.Stanislava Sekana, že v uznesení o výške poplatku pre
ŠK a MŠ chýba zmienka o 50% úľave pre rodiny v hmotnej núdzi, v danom
prípade sa jednalo o dodatok k pôvodnému Všeobecne záväznému
nariadeniu č.3/2008, teda táto úľava platí v zmysle uvedeného VZN 3/2008.
- Informáciu poslancov o probléme s kopaním hrobov
- informáciu o voľnom byte na predaj v BD pri LK Servise po rod. Nagranovej
3.Konštatuje:
že nasledovné uznesenia zostávajú na splnenie:
úhrada nákladov z OcÚ Malatíny pre ZŠ s MŠ za žiakov z obce Malatíny,
osadenie zvodidiel pri BD na Vyšnom konci, práce boli zadané na realizáciu
vyčistenie
toku
Ľupčianky,
prejednané
s Povodím
Váhu
Ružomberok/p.Švecovou
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odkúpenie betónovej garáže od PZ / súhlas, bude sa riešiť zámenou pozemkou,
kde sú v súčasnosti umiestnené stavby Poľovného združenia/
vysporiadanie spoločného dvora / Facona/. Úloha bola zadaná
JUDr.Marthausovi
vysporiadanie RD A.Záhradníková – Pešadík, čaká sa na odblombovanie LV
všetky nesplnené úlohy Stavebnej komisie zo zasadnutia OZ 1.8.2011
úlohy nesplnené z Finančnej komisie
Oprava miestnej komunikácie – asfaltovanie pri RD L.Mrázika po Radovku
4.Nesúhlasí :
s kúpou RD súp.č. 358
5. Ukladá:
p.Havlanovej spísať internú dohodu na kopanie hrobov s hrobárom, ktorý tieto práce
v súčasnosti vykonáva ,za účelom odstránenia problémov vzniknutých v minulosti
Návrhová komisia v zložení :

Július Sokol, Pavol Dvorský

V Partizánskej Ľupči 14.10..2011

