Uznesenie č. 9/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
27.10.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák
overovateľov zápisnice Pavol Dvorský, Mgr. Petra Hladišová
starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Danu Havlanovú
program zasadnutia OZ po doplnení
VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Partizánska Ľupča
VZN č.6/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Part. Ľupča
dofinancovanie ZŠ vo výške 7 332,- € v dvoch splátkach a to 1 splátka do
25.11.2015, druhá splátka do 21.12.2015 z obecného rozpočtu
zmenu Rozpočtu obce na rok 2015 z titulu dofinancovania ZŠ Partizánska Ľupča
zverejnenie zámeru predať obecný pozemok v miestnej časti Magurka parc. č.3146
pre p. Borisa Luckého v prípade , že akceptuje odsúhlasenú cenu 20,-€/m2.
príspevok 51,-€ na žiaka na záujmové vzdelávanie pre Kongregáciu milosrdných
sestier sv. Vincenta – Satmárok, 038 31 Vrícko 195

2/ Berie na vedomie:
a) vyjadrenia a pripomienky ku žiadosti ZŠ s MŠ o jednorázové dofinancovanie ZŠ
v Partizánskej Ľupči : starostu obce Ľubomíra Friča, zástupcu starostu obce Júliusa
Sokola, poslancov, kontrolórky obce Ing. Kataríny Budveselovej, Dany
Havlanovej, Ivety Mrázikovej – ekonómky obce, riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr.
Malvíny Zvarovej a ekonómky ZŠ p.Uličnej
b) podnet Ing. Juraja Kanderu na osadenie dopravnej značky -Pozor deti pred RD Ľ.
Mojša
c) informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o stave získania podkladov
k náhradnému dedičskému konaniu k Paškovie rod. domu na námestí.
d) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola
o zahájení prác na Multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ
e) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o výsledkoch výberových konaní na
akcie: verejné osvetlenie „Kamence“, výstavba Multifunkčného ihriska, dodávky
okien na budovu Obecného úradu v P. Ľupči
f) žiadosť p. Borisa Luckého , trvale bytom Dvorského 11, 779 00 Olomouc o predaj
obecného pozemku v miestnej časti Magurka parc. č.3146 nachádzajúceho sa pri
jeho novostavbe.

g) informácie starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola
o postupe rekonštrukcie a údržby cesty 3. triedy na Železnô, ktorá je vo vlastníctve
VÚC Žilinského samosprávneho kraja
h) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o vypracovanej projektovej dokumentácii
na Prístavbu Materskej Školy v Part. Ľupči a jej cene
i) informáciu Ing. Petera Smiteka o tom, že bude hľadať možnosti získania
finančných prostriedkov na tento projekt a sledovať výzvy k podaniu žiadosti
o financovanie tohto projektu.
j) podnet poslancov na opravu lavičky cez potok Ľupčianka z „Kolieska“ ku ceste
3.triedy
k) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola,
týkajúcu sa vypracovania kúpnej zmluvy na obecnú nehnuteľnosť, ktorú obec
predáva p. Slovíkovej
l) upozornenie Mgr. Petry Hladišovej na zlepšenie vývozu veľkokapacitných
kontajnerov v obci
m) podnet Stanislava Sekana na predĺženie oslobodenia od nájmu pre detskú lekárku
MUDr. Ľudmilu Droppovú za ambulanciu
n) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča, že detská lekárka MUDr. Ľudmila
Droppová zatiaľ ostáva vykonávať svoju činnosť a v spolupráci so starostom obce
Ľubeľa hľadajú možnosti jej náhrady
o) pripomienky Mgr. Petry Hladišovej o povinnosti zverejniť na stránke výsledky
uskutočnených výberových konaní
p) informáciu a otázky Stanislava Sekana ,kto je zodpovedný za práce na viac
v DPS Karita a kto znášal tieto náklady
q) informácie starostu Ľubomíra Friča , že dodávateľ stavebných prác na DPS Karita,
zrealizoval vynútené práce na viac na vlastné náklady
r) informáciu zástupcu starostu Júliusa Sokola o stave vysporiadávania prístupu
k futbalovému štadiónu a jeho časti/ podlieha to náhradným dedičským konaniam,
potrebné je jednať s p. Bohúňom, ide o chyby z minulosti pri zámene pozemkov/
s) informácie starostu obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu obce Júliusa Sokola k
pripravovanej zmene vlastníctva pozemkov v lokalite „Kráľovce“ pri rodinnom
dome Fedora Haragu
t) pripomienky starostu obce Ľubomíra Friča k zlepšeniu komunikácie vedenia
a zamestnancov ZŠ s MŠ v Part. Ľupči s obcou
u) podnet Ing. Juraja Kanderu, že v obci máme tiež detskú lekárku, možno by ju bolo
dobré osloviť ohľadom prebratie ambulancie v budúcnosti

3/ Ukladá:
a) riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. Malvíne Zvarovej predložiť návrh Rozpočtu na rok 2016
za ZŠ aj mimoškolské zariadenia do 10.novembra 2015.
b) Dane Havlanovej zaslať výpis z dnešného uznesenia p. Borisovi Luckému,
týkajúceho sa ceny za pozemok 20,-€/m2 , ktorý žiadal predať od obce

4/Poveruje:
a) starostu obce Ľubomíra Friča v spolupráci so zástupcom starostu obce Júliusom
Sokolom konať vo veciach ,ktoré vyplynuli z dnešného jednania:
- náhradné dedičské konanie po rodine Paškovej,
- jednanie s p. Bohúňom ohľadom ihriska a prístupovej cesty
b) starostu obce
- zabezpečiť osadenia dopravných značiek aj novo navrhnutej – Pozor deti
- oprava lavičky a mosta v „Koliesku“
- zverejniť výsledky výberových konaní na web stránke obce
- osloviť firmu OZO a.s. na zlepšenie vývozu kontajnerov v obci
- po akceptovaní ceny p. Borisom Luckým zverejniť zámer predaja obecného pozemku
- Ing. Petera Smiteka hľadať možnosti získania finančných zdrojov na prístavbu MŠ

5/ Konštatuje:
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie :
a) oprava schodov k potoku Ľupčianka pri rod. dome p. K. Kúkolovej
b) oprava dlažby v chodníku pri rodinnom dome Miroslava Adamčiaka
c) zvodidlá pri bytovke č. 306 na hornom konci smerom ku LKPS – pravá strana

V Partizánskej Ľupči 28.10.2015

Návrhová komisia : Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák

