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Uznesenie č.7/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 19.08.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo:

1. S ch v a ľ u j e:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Petra Benčová, Stanislav Sekan
overovateľov zápisnice: Július Sokol, Dušan Adamčiak
starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
zmeny v programe (vypustenie bodu č.7 – informácia o návrhu plánu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce, zaradenie príspevku prezidenta OFK Ladislava Rybáka)
program zasadnutia OZ so zmenami
návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Karita na rok 2015
návrh ekonómky obce p. Ivety Mrázikovej – navýšenie obecného rozpočtu z doplnkových daní
o sumu 42 600,00 €
Prevádzkový poriadok pre poskytovanie priestorov v kultúrnom dome so zmenami
s účinnosťou od 1.11.2015, ktoré navrhol p. Stanislav Sekan
VZN č.4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
Zmluvu o zverení majetku do správy – prevod budovy ZŠ s MŠ z vlastníka Obec Partizánska
Ľupča na správcu Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča
návrh p. Pavla Dvorského doplniť reproduktor obecného rozhlasu v lokalite „Kráľovce“
návrh p. Pavla Dvorského doplniť kontajnery na separovaný odpad na otočke „Kráľovce“ – do
01.09.2015
termín ďalšieho zasadnutia OZ na 30.09.2015

2. B e r i e n a v e d o m i e:
a) informáciu Ing. Petra Smiteka ohľadom realizácie vrtu na ihrisku OFK
b) informáciu riaditeľky Zariadenia pre seniorov Karita PhDr. Ľubomíry Glonekovej o návrhu
rozpočtu Zariadenia pre seniorov Karita
c) informáciu starostu obce a Ing. Martina Sameliaka ohľadom zníženia príjmov za uskladnenie
odpadu zo skládky komunálneho odpadu
d) informáciu p. Ivety Mrázikovej o príjme zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce vo výške 12,000€
na rekonštrukciu okien na obecnom úrade
e) informáciu Bc. Dany Havlanovej o zmenách, ktoré treba zapracovať do VZN 1/2013 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej
jedálne v obci Partizánska Ľupča.
f) oboznámenie prezidenta OFK Ladislava Rybáka o vyučtovaní akcie 90. rokov organizovaného

futbalu v Partizánskej Ľupči
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g) informáciu p. Ivety Mrázikovej o Individuálnej výročnej správe obce Partizánska Ľupča s
doplnkami
h) informáciu p. Júliusa Sokola, že od zverejnenia zámeru „predaj – kúpa pozemkov“ uplynula 15dňová zákonná lehota a nebola vznesená žiadna pripomienka
i) informáciu p. Júliusa Sokola o hraniciach intravilánu a extravilánu v obci
j) informáciu p. Júliusa Sokola o nutnej prekládke vodomeru do šachty ku Domu smútku
k) informáciu starostu obce, že parkovacia plocha pri ZŠ s MŠ, ako aj zberný dvor pri pošte sa
vyplní frézovanou asfaltovou zmesou z ciest
l) informáciu starostu obce o uprataní vysypaného odpadu za Židovským cintorínom
m) súhlasné stanovisko Štátnej ochrany prírody NAPANTu s výrubom dvoch líp, ktoré boli
poškodené pri veternej smršti
n) informáciu starostu obce na otázku Ing. Juraja Kanderu, že chodníky, ktoré treba vybudovať
v obci, sa budú robiť všetky naraz
o) informáciu p. Júliusa Sokola o nutnosti prerobiť dažďové zvody na obchode CBA Verex
z dôvodu zatekania na obvodové múry kultúrneho domu
p) informáciu p. Stanislava Sekana posunúť pripomienky občanov k autobusovým spojom a žiadosť
za zavedenie spoja na SAD Liorbus
q) informáciu starostu obce ohľadom zavážania obecných pozemkov zeminou a suťou v lokalitách
cintorín a Hendlova záhrada
r) informáciu starostu obce na otázku Ing. Juraja Kanderu ohľadom dobudovania obecného rozhlasu
v lokalite „Valentka“ a „Kamence“

3. U k l a d á:
a) stavebnej komisii určiť umiestnenie zvodidla pri dome p. Františka Guotha, č.d.: 257
b) stavebnej komisii vyzvať vlastníka nehnuteľnosti pri futbalovom ihrisku – č.d. 287 na odstránenie
prekážok, ktoré bránia vo výhľade pri výjazde od areálu OFK na hlavnú cestu (živý plot a
kamene)

4. P o v e r u j e:
a) starostu obce konať vo veci prekládky vodomeru na pitnú vodu do šachty ku Domu smútku
b) starostu obce jednať s vlastníkom skládky odpadu o výške poplatku za uloženie odpadu
c ) odstrániť skládku pri ceste do Liptovských Sliačov a umiestniť tam tabule Zákaz sypať odpad a to
z dôvodu , že táto skládka sa nachádza na súkromných pozemkoch
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5. K o n š t a t u j e:
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
a) vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Zahradníkovej
b) vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce a pri dome p. F. Guotha, č. d.: 257
c) v rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv. Kamence vymeniť
telekomunikačný stĺp pri rodinnom dome číslo 256
d) zabezpečiť vysypanie prístupu na cintorín, z dôvodu stále stojacej vody
e) SAD LIORBUS L.Mikuláš vo veci zavedenia nového spoja
f) Vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci

Návrhová komisia v zložení : Mgr. Petra Benčová, Stanislav Sekan
V Partizánskej Ľupči 19.08.2015

