Uznesenie č.8/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 29.septembra 2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
1. S ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Ľubomír Rybák
Overovateľov zápisnice : Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Zmenu programu o doplnený bod – informácie o skládke TKO od Ing. Vladimíra Krajčiho –
divízneho riaditeľa MONDI SCP, a.s.
e) Zrušenie zmluvy v zriadenom spoločnom úrade soc. služieb z dôvodu spustenia ZPS
f) Memorandum obce s ArcheológiaSK s.r.o., Mostová 1346/31, 034 01 Ružomberok - Archeopark
a)
b)
c)
d)

2. B e r i e n a v e d o m i e :
a) Informáciu Ing. Krajčiho o stave budovania novej skládky – pripravuje sa na kolaudáciu
a o poplatkoch za uložený odpad
b) Informáciu p. starostu o výpadku poplatkov za odpad vo výške 6tis EUR/mesačne a o zmene
otvárania ZPS od 1.1.2016 a nutnosti dofinancovania z rozpočtu obce
c) Informáciu p. starostu o nespokojnosti s informovaním o znížení objemu odpadu uloženého na
skládku
d) Informáciu Ing. Krajčiho o skúšobných dodávkach odpadu pre výrobcov stavebných
materiálov
e) Informáciu Ing. Krajčiho o naplnenosti skládky a rôznorodosti ukladaného odpadu (1m3 sa
nerovná 1t)
f) Informáciu Ing. Krajčiho o neplánovaných kontrolách dovozu odpadu s kontrolou charakteru
odpadu umiestňovaného na skládku
g) Informáciu Ing. Krajčiho o čase ukladania odpadu na skládku 7:00-15:00 – komunálny
a potom odpady z MONDI SCP,a.s.
h) Informácia Ing. Krajčiho o cieli spoločnosti MONDI SCP, a.s. znižovať skládkovaný objem
odpadu
i) Informáciu Ing. Krajčiho, na otázku Ing. Kanderu o kompenzácii za zníženie poplatkov
uloženého odpadu, možnosť podať si žiadosť na základe výzvy zverejnenej na Envirodni na
rôzne enviroprojekty
j) Informácia Ing. Krajčiho na otázku p. Sekana, že stará kazeta je naplnená v časovom pláne tak
ako bol predpoklad
k) Informáciu Ing. Hanulu a Ing. Priesolovej o stave tvorby Plánu hospodárskeho a sociálneho
plánu rozvoja obce a nutnosti spolupráce pri jeho tvorbe
l) Žiadosť p. riaditeľky ZŠ s MŠ o dofinancovanie ZŠ v hodnote 7.032,- EUR z rozpočtu obce
m) Informáciu p. riaditeľky ZŠ s MŠ o nedostatočnom priestore pre 46 detí v MŠ, podľa hygieny
je priestor len pre 30 detí
n) Informácie p. starostu o úspešnej kolaudácii ZPS dňa 25.9.2015
o) Informáciu p. starostu o nutnosti podať žiadosť na dotáciu, na ubytovaných v ZPS
p) Informáciu p. starostu o registrácii ZPS dňa 29.9. 2015 na VÚC Žilina
q) Informácii p. starostu o použití finančných prostriedkov pridelených z Úradu vlády
r) Informáciu p. starostu o spustení verejného obstarávania na multifunkčné ihrisko
s) Informáciu p. Sokola o podpísaní Nájomnej zmluvy Atládia a.s. –Archeológia s.r.o.
t) Informáciu p. Adamčiaka o nutnosti skontrolovať most na Teheleň
u) Informáciu p. Rybáka o nutnosti odstrániť Pohankovec japonský z priestorov okolo mlyna

v)
w)
x)
y)

Informáciu p. starostu, na otázku p. Smiteka, o pláne stavať bytový dom v roku 2016
Informáciu p. starostu o spustení obstarávania na verejné osvetlenie v časti Kamence
Informáciu p. starostu o vzniknutých prácach na viac na ZPS
Informácia p. Sokola o postupnom odkupovaní pozemkov pod komunikáciami v obci za
schválenú cenu 10 EUR/m2

3. K o n š t a t u j e :
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
a) vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce –pravá strana smerom do doliny
b) Kontrola straty vody na cintoríne – vykopať hadicu a preveriť vodomer patriaci DS
c) Osadenie zábradlia pri p. Guothovi – toto bolo uskutočnené
d) Opätovne sa vyzvú občania na odstránenie prekážok pred nehnuteľnosťami, ktoré bránia
viditeľnosti na cestnú komunikáciu

4.

Doporučuje:

Starostovi obce

a) Riešiť so zástupcom starostu obce vzniknutú situáciu ohľadne neudržiavania cesty na
Magurku a Železnô zo strany SSC v Liptovskom Mikuláši
b) Konať pri vysporiadaní domu po Paškovcoch

Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Ľubomír Rybák
V Partizánskej Ľupči 29.september 2015

