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U Z N E S E N I E č. 8/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
konaného dňa 07.12. 2011 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
- Program zasadnutia OZ
- Overovateľov zápisnice: p. Dušan Adamčiak, p.Ján Kubáň
- Návrhovú komisiu v zložení: p. Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák
- VZN 3/2011- O chove včiel na území obce Partizánska Ľupča
- VZN 4/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk v k.ú. obce Partizánska
Ľupča
- Protipovodňový plán obce Partizánska Ľupča
- Jedno rázový sociálny príspevok pre dieťa p .Krakovskej, účelovo určený
na ošatenie resp. zaplatenie pobytu v zdravotníckom zariadení vo výške 60,-€
Inventarizačné komisie v zložení:
Obecný úrad: Jozef Hegedúš, Dušan Adamčiak, Bc. Gabriela Moravová
ZŠ s MŠ: Mgr. M. Zvarová, Milota Mydielková, Zuzana Polóniová, Ján
Kubáň, Stanislav Sekan, Bc. Gabriela Moravová
DHZ Part. Ľupča: Pavol Dvorský, Peter Kúkol, Bc. Gabriela Moravová
Návrh Rozpočtu obce na rok 2012
Určuje zapisovateľku : p. Bc. Danu Havlanovú
2. Berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o rekonštrukcii ZŠ s MŠ P. Ľupča,
- Vyúčtovanie akcie : V. ročník remeselníckeho jarmoku, konaného 17.18.9.2011
- Informáciu starostu obce o voľných r. domoch na predaj/p.Lindovský
a p.Sarvaš pri Vinárni Javorka
- Informáciu starostu obce pre p. Petera Kúkola o cene za vybudované
prístrešky na kontajnery druhotných surovín
- Informáciu poslanca Ing. Sameliaka o potrebe osadiť svietidlo pri firme
VOKUMA
- Informáciu poslanca Jána Kubáňa o potrebe rozšírenia verejného osvetlenia
ku píle Lesného komposesorátu s.r.o, P. Ľupča
- Informáciu zástupcu starostu obce Ľubomíra Friča a poslanca Júliusa Sokola
o potrebe vysporiadania miestnej komunikácii
- Informáciu starostu obce o potrebe vybudovania spomalovačov na miestnych
komunikáciách v obci, návrhy zistia aj poslanci od občanov
- Informáciu poslanca Ing. Sameliaka o rekonštrukcii rodinného domu č.l v P.
Ľupči
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
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-

vyčistenie
toku
Ľupčianky,
prejednané
s Povodím
Váhu
Ružomberok/p.Švecovou
odkúpenie betónovej garáže od PZ / súhlas, bude sa riešiť zámenou
pozemkov ,kde sú v súčasnosti umiestnené stavby Poľovného združenia/
vysporiadanie spoločného dvora / Facona/. Úloha bola zadaná JUDr.
Marthausovi
vysporiadanie r.d. A. Záhradníková – Pešadík, čaká sa na odblombovanie LV
oprava miestnej komunikácie – asfaltovanie pri r.d. Mrázika po „ Radovku“
uznesenie o kúpe osobného motorového vozidla pre obec
uznesenie o opravy terasy na ihrisku -potrebná je povrchová úprava
a oplotenie
uznesenie o oprave oporného múra medzi OcÚ a Hasičskou zbrojnicou
vybudovanie odtokového kanála pri rímskokatolíckej fare
potreba zvýšenie policajných hliadok z titulu krádeží v obci

4.Zrušuje:
-

členstvo obce v združení cestovného ruchu Kláster Liptov
Uznesenie č.7/2011 o predaji nehnuteľností p. Mixovej

Návrhová komisia v zložení:

Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák

V Partizánskej Ľupči 10.12.2011

