Uznesenie č.8/2014
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 10.12.2014 v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo
A : S ch v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program zasadnutia OZ
Návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Pavol Dvorský
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Kandera, Dušan Adamčiak
Starosta určil zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Úpravu rozpočtu obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017
Žiadosť MŠ o presun finančných prostriedkov z nevyčerpanej schválenej dotácie na január 2015
vo výške 480 € na kúpu hračiek, kníh a učebných pomôcok pre deti v MŠ
8. Žiadosť Slovenského zväzu drobnochovateľov v Partizánskej Ľupči o predĺženie bezplatného
nájmu na budovu za poštou na dobu 4 roky
9. Žiadosť Kongregácie milosrdných sestier satmárok o príspevok na centrum voľného času v zmysle
VZN obce na rok 2015
10. Odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 300,00 € v hrubom/mesačne
11. Odmeny poslancom za účasť na zastupiteľstve a v komisiách podľa zásad o odmeňovaní
12. Odmeny pre neposlancov v zásadách o odmeňovaní podľa navrhnutých zmien
13. Príspevok na mobil pre starostu obce vo výške 40,00 €/mesačne a zástupcovi starostu obce vo
výške 15 €/mesačne po predložení faktúr
14. Návrh p. Sekana na bezplatný prenájom priestorov pre ambulanciu detskej lekárky na rok 2015
15. Ing. Petra Smiteka a Bc. Gabrielu Moravovú ako zástupcov obce do Rady školy v Part. Ľupči

B:Berie na vedomie
Informáciu ekonómky obce p. Mrázikovej o plnení rozpočtu obce za rok 2014
Návrh rozpočtu obce na roky 2016 a 2017
Predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča
Informáciu zástupcu starostu obce o nutnosti odstrániť prekážky(skaly, stromy, kry)
ktoré sa nachádzajú na obecných pozemkoch pri komunikáciách v obci Partizánska Ľupča
5. Žiadosť MUDr. Otta Centového a Mikuláša Kerekeša o odpredaj pozemku parcela číslo 2361/2
jedná sa o časť dvora (obecné zastupiteľstvo sa bude žiadosťou zaoberať až po ukončení ROEP)
6. Oznámenie skutkového stavu - p. Mrázik Partizánska Ľupča č.212 o skanalizovanom prírodnom
jarku cez stavebný pozemok p. Babúšika , bytom Trnava (stavebná komisia v spolupráci so
starostom obce zvolá majiteľov pozemku a užívateľov skanalizovaného prírodného jarku na
spoločné jednanie)
7. Memorandum o spolupráci ARCHEOPARK LIPTOVIA (bude prerokované na ďalšom obecnom
zastupiteľstve)
8. Informáciu starostu obce o poskytnutí finančných prostriedkov na odmeny pre zamestnancov
Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu v Partizánskej Ľupči
9. Návrhy dátumov na pravidelné zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2015 s tým, že budú
zverejnené na internetovej stránke obce
10. Informáciu zástupcu starostu obce, že na facebooku existujú dve stránky, ktoré sú pod znakmi
obce a obec neprevádzkuje ani jednu z nich
1.
2.
3.
4.

11. Informáciu Ing. Sameliaka a Ing. Kanderu o nových návrhoch na rozmiestnenie a montáž
spomaľovačov (retardérov) na obecných komunikáciách v obci a následné umiestnenie
dopravných značiek
C: N e s ch v a ľ u j e
1. Žiadosť p. Andrzeja Szul na prenájom obecného pozemku pred jeho nehnuteľnosťou číslo 574 z
dôvodu plánovanej výstavby kanalizácie a inžinierskych sietí, ktoré sa budú realizovať cez tieto
pozemky v najbližších rokoch

D:Ukladá
1. Finančnej komisii pripraviť podklady na predpokladané príjmy a náklady na prevádzku
domova sociálnych služieb do nasledujúceho obecného zastupiteľstva
2. Ing. Smitekovi do nasledujúceho obecného zastupiteľstva vyhotoviť rozdelenie poslaneckých
obvodov na mape obce
3. Školskej komisii do budúcnosti pozvať riaditeľku ZŠ s MŠ prezentovať správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

E:Poveruje
1. Ekonómku obce p. Mrázikovú vyzvať občianske združenie Umakart na predloženie dokladov na
vyúčtovanie dotácie vo výške 1500,00 €, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo ako príspevok na
organizovanie akcie „Pre pána Jána fest “
F:Doporučuje
1. Starostovi obce na základe požiadavky ekonómky obce p. Mrázikovej vyžiadať od
prevádzkovateľa skládky komunálneho odpadu v katastrálnom území obce OZO a. s. podklady na
príjem finančných prostriedkov, ktoré dostáva obec z uloženia odpadu na tejto skládke
G:Konštatuje
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
Vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. 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
V rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv. Kamence vymeniť
telekomunikačný stĺp pri rodinnom dome číslo 256.
7. Zabezpečiť vysypanie vchodu na cintorín, z dôvodu stále stojacej vody
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrhová komisia : Stanislav Sekan , Pavol Dvorský
V Partizánskej Ľupči 10.12.2014

