Uznesenie č. 8/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 15. decembra 2017 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e:

A:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)
B:

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Smitek, Stanislav Sekan
overovateľov zápisnice: Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak
zástupca starostuobce určil za zapisovateľku: Ing. Katarínu Budveselovú
doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o nasledovné body:
1. Udelenie čestného občianstva obce Ivanovi Urbanovičovi
2. Schválenie VZN č.3/2017 o financovaní škôl a školských zariadení na území obce
Partizánska Ľupča s navrhovanou zmenou
3. Ročné odmeny (starosta obce, zástupca starostu obce, hlavný kontrolór obce, poslanci
OZ)
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2018
5. Prenájom pozemkov pre Ritterstein s.r.o so sídlom Kollárovo námestie 20, Bratislava
program rokovania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča
rozpočet obce na rok 2018 a výhľad na roky 2019 – 2020
zmenu rozpočtu obce na rok 2017 v časti kapitálové príjmy – príjem za predaj pozemkov
presun finančných prostriedkov schválených pre rímsko-katolícku cirkev v Partizánskej Ľupči,
ktoré nevyčerpala v roku 2017 do roku 2018 na základe žiadosti zo dňa 7.12.2017. Finančné
prostriedky boli schválené uznesením č. 4/2017/A/m dňa 27.6.2017.
VZN 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016, 6/2015 a 10/2015 o financovaní škôl a
školských zariadení na území obce Partizánska so zmenou - zmena výšky finančného
príspevku pre CVČ v sume 60,00 €/dieťa na rok 2018, kde v roku 2018 bude poskytnutá
dotácia z rozpočtu obce pre Školský klub, Materskú školu a Školskú jedáleň vo výške
130 349,00 €
prenájom pozemkov parc. registra C, LV 985: 3131/1, 3131/14, 3131/15, 3133,3137/1, 3138 s
celkovou výmerou 19.676 m2 v katastrálnom území Partizánska Ľupča miestnej časti
Magurka pre firmu Ritterstein s.r.o so sídlom Kollárovo námestie 20,Bratislava v zastúpení
konateľom p. Miroslavom Melušom, na základe ich žiadosti zo dňa26.10.2017, v sume 150
Eur na rok, kde pozemky môžu byť využívané len na účely podľa nájomnej zmluvy
Ročné odmeny nasledovne:
1. Starostovi obce odmenu vo výške jedného mesačného platu
2. Zástupcovi starostu obce odmenu vo výške 900,00 €
3. Hlavnému kontrolórovi obce odmenu vo výške jedného mesačného platu
4. Odmenu pre poslancov vo výške mesačného platu starostu obce
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na rok 2018
B e r i e n a v e d o m i e:

a) informáciu o úpravách rozpočtu obce na rok 2018, ktorú predniesla Ing. Katarína Budveselová
b) informáciu o zmene rozpočtu obce na rok 2017, ktorú predniesla Ing. Katarína Budveselová
v časti kapitálové príjmy – príjem za predaj pozemkov

c) stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a k návrhu viacročného
rozpočtu obce Partizánska Ľupča na roky 2018 - 2020
d) odporúčanie kontrolóra obce schváliť rozpočet obce na rok 2018
e) rozpočtový výhľad na roky 2019-2020
f) žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č.: E-KN 11.542 m2 LV 985, pre firmu Stavebný
inžinier.sk s.r.o. so sídlom Námestie Sv. Jána Bosca 165/39, Žilina, zo dňa 27.11.2017.
g) pozvánku pre starostu obce a poslancov OZ od riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča na
Vianočný koncert
h) informáciu Ing. Kataríny Budveselovej o zmene vypracovania jednotlivých uznesení
z rokovania obecného zastupiteľstva
i) informáciu zástupcu starostu obce o vykonávaní zimnej údržby v osade Magurka
C:

Ž i a d a:
a) zástupcu starostu obce prerokovať nastavenie časov spínania verejného osvetlenia s p. Jánom
Šturekom

D:

K o n š t a t u j e:
Uznesenia z minulých zasadnutí zostávajú na splnenie.

E:

U d e ľ u j e:
Čestné občianstvo obce Partizánska Ľupča Ivanovi Urbanovičovi, nar. 3.9.1932 v Partizánskej
Ľupči ,významnému horolezcovi, horskému záchranárovi a fotografovi, pri príležitosti jeho
životného jubilea 85 rokov.

_______________________________

Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak
overovatelia zápisnice

_________________________
Ing. Katarína Budveselová
zapisovateľka

_________________________

Ľubomír Frič
starosta Obce Partizánska Ľupča

_________________________
Július Sokol
zástupca starostu obce Partizánska Ľupča

