Uznesenie č. 7/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 17. októbra 2016 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :

1. Schvaľuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Sekan , Pavol Dvorský
Overovateľov zápisnice : Ing. Peter Smitek , Július Sokol
Starosta určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
Program zasadnutia OZ
Kúpu rodinného domu č.4 a č.3 pre obec, po dohode s vlastníkmi nehnuteľností
Finančný príspevok pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv.Vincenta-Satmárok, ako
zriaďovateľa CVČ v Ružomberku na troch žiakov vo výške 51,00€/osobu
Voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať 28.11.2016 o 16,00 hod.
v kancelárii starostu obce
Presun prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 8 000,00€
Zaslanie výzvy na odpratanie materiálu z obecných pozemkov p. Stankovianskemu
Zámer odpredaja pozemkov pre Poľovné združenie Ľupčianka pod ich budovami
podľa geometrického plánu, cena 5,00€/m2
Dofinancovanie obecného futbalového klubu na rok 2016 vo výške 1850,00€ s tým,
že obec poskytne dotáciu pre OFK na rok 2017 v maximálnej výške 7350,00€
Schvaľuje zmenu rozpočtu obce
Návrh na uzamykanie areálu ZŠ s MŠ po 21,00 hod. v lete a po 19,00 hod. v zime

2. Berie na vedomie:
a) Informáciu zástupcu starostu, že Lesný komposesorát Partizánska Ľupča prispeje
sumou 1500,00€ na opravu cesty na Magurku
b) Informáciu starostu obce o finančnej dotácii vo výške 2400,00€ z Mondi SCP na
projekt „Oddychová zóna“ v časti Kamence
c) Informáciu starostu obce, že sťažnosť na rušenie nočného pokoja v Street bare bola
riešená ústnym dohovorom s prevádzkovateľmi
d) Žiadosť o odpredanie pozemku pre Ing. Škutila o rozmere 26,5 m2 s tým, že odpredaj
pozemku schváli OZ až po posúdení predloženého geometrického plánu

e) Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce
f) Žiadosť p. Anny Beňovej o potrebe rekonštrukcie umyvárky a toaliet v MŠ z dôvodu
morálneho zastarania vybavenia
g) Pripomienky p. Anny Beňovej k stavu multifunkčného ihriska a o potrebe vybaviť
ihrisko osvetlením a kamerovým systémom z dôvodu, že sa ničí
h) Informáciu predsedníčky Rady školy o zmene členov – za pani Katarínu Obrcianovú,
ktorá sa odsťahovala z obce, bol za rodičov do rady zvolený p. Zdeno Mach
i) Informáciu zástupcu starostu obce o jednaní s p. Durným o pozemkoch ktoré chce
obec odkúpiť
j) Sťažnosť p. Elíza o možnom porušení stavebného zákona – stavba plota pri ceste na
Magurke
k) Informáciu starostu obce o pripravovaných stavebných pozemkoch na Magurke
l) Informáciu starostu obce o podanom odvolaní od Ing. Královenského -prístupová
cesta k stavebnému pozemku na Magurke
m) Informáciu Ing. Ľ. Rybáka o fungovaní OFK, financovaní a výhľade do budúcnosti v
obecnom futbalovom klube
n) Informáciu kontrolórky obce o tom, že p. Mgr. Záchejová sa jej opýtala na spôsob
obstarávania a množstvo reklamných predmetov pre obec a na obstarávanie výmeny
okien na obecnom úrade
o) Sťažnosť na výšku ceny za prenájom kultúrneho domu

3. Ukladá:
a) Stavebnej komisii preskúmať stav umyvárky a toaliet v MŠ a navrhnúť riešenia
b) Stavebnej komisii a komisii KOVP posúdiť sťažnosť – evidenčné číslo 754/2016

4. Poveruje:
a) Starostu obce zaslať žiadosť na políciu na osadenie smerových tabúľ na ceste
smerom Železnô – Liptovská Lúžna (kvôli chybným informáciám v GPS pre navigácie
automobilov)
b) Starostu obce a zástupcu starostu obce zistiť vlastníkov pozemkov okolo ihriska
a v lokalite Kamence
c) Starostu obce v spolupráci s geodetom vytýčiť cestu na Magurke

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

oprava cesty na Magurku, spomaľovače, zrkadlá v obci, šachta pri Kráľovcoch
zberný dvor po obnovení nanovo podaného projektu
obsadenie voľného miesta detskej lekárky
realizácia „Oddychovej zóny“ v časti Kamence
školská žumpa
obecný rozhlas
regulácia potoka Ľupčianka v spolupráci s Povodím Váhu

V Partizánskej Ľupči 17.10.2016
Návrhová komisia : Stanislav Sekan , Pavol Dvorský
Overovatelia: Ing. Peter Smitek , Július Sokol

