Uznesenie č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 4. marca 2015
na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e:

A:
-

B:

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Petra Benčová, Dušan Adamčiak
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský
Starosta určil za zapisovateľku: Petru Machovú
Zmenu poradia programu Obecné zastupiteľstva a to „Voľba kontrolóra obce“ v závere
Obecného zastupiteľstva
Odovzdanie diela „Modernizácia ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči“ do správy ZŠ s MŠ
v Partizánskej Ľupči v hodnote 271.640,00 EUR
Žiadosť ZŠ o poskytnutie priestorov na vybudovanie odstavnej spevnenej plochy pred
budovou ZŠ s MŠ
Žiadosť ZŠ o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2070,00 EUR na záujmové
vzdelávanie detí
Žiadosť ZŠ o poskytnutie finančného príspevku na preplatenie štartovacieho balíka pre prváka
vo výške 217,60 EUR (12,80 EUR na jedného prváka x 17)
Žiadosť Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 200 EUR
Žiadosť Oblastného výboru organizácie zväzu protifašistických bojovníkov o poskytnutie
finančného príspevku na publikáciu „Liptovské doliny – II. svetová vojna“ vo výške 100 EUR
B e r i e n a v e d o m i e:

-

-

Informáciu Mgr. Petry Benčovej o príprave analýzy v právnej veci vysporiadania kúpy, resp.
prevodu rodinného domu Anny Zahradníkovej
Informáciu Mgr. Petry Benčovej o príprave návrhu na vykonanie exekúcie
Informáciu starostu obce o rámcových zmluvách
Informáciu Ing. Petra Smiteka o forme a spôsobe rekonštrukcie MŠ a o potrebe vypracovania
projektu
Informáciu Ing. Juraja Kanderu o výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Žiadosť p. Strniska o obstaranie a úhradu územnoplánovacej dokumentácie a Obecné
zastupiteľstvo sa bude touto otázkou zaoberať po doručení písomnej odpovede od p. Strniska
Žiadosť p. Anny Beňovej o potrebe podania žiadosti na VÚC o vybudovanie prístupovej cesty
a mosta z cesty I. triedy č. 18 na dolnú pílu
Žiadosť p. Anny Beňovej o potrebe rozšírenia detského ihriska (preliezok)
Žiadosť Mgr. Malvíny Zvarovej o potrebe kontroly stromov v areáli priestorov ZŠ s MŠ
Informáciu p. Stanislava Sekana o potrebe zmulčovania drevín v blízkosti cesty pri budove
LK PS Partizánska Ľupča súpisné číslo 317 a Obecné zastupiteľstvo sa bude touto otázkou
zaoberať po konzultácii s VÚC
Informáciu Ing. Juraja Kanderu o potrebe náteru mosta na „Koliesko“
Informáciu p. Júliusa Sokola o stave a priebehu ROEP
Informáciu Ing Juraja Kanderu o potrebe vybudovania osvetlenia v lokalite „Kamence“
Informáciu Ing. Juraja Kanderu o plánovaní brigády za účelom vyčistenia potoka Ľupčianka
Informáciu starostu obce o nových pracovníčkach na OÚ

-

Informáciu zástupcu starostu o vlastníctve pozemkov po ukončenej ROEP (obecné, vo
vlastníctve SPF)
Informáciu zástupcu starostu o jednaniach s poslancom VÚC Ing. Jánom Blcháčom, ako aj
pripravovaných jednaniach na VÚC ŽSK so županom Ing. Jurajom. Blanárom a generálnym
riaditeľom Ing. I. Fábrym ohľadom rekonštrukcie cesty na Železnô.

K o n š t a t u j e:

C:

že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie:
-

vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce pri bytovke č. 306
vysypanie chodníkov na cintorín a prístupu na cintorín
oprava schodíkov do potoka Ľupčianka
umiestnenie zrkadiel pri križovatkách (SSC)
vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci

U k l a d á:

D:
-

na základe návrhu zástupcu starostu obce stavebnej komisii predložiť fotodokumentáciu
prekážok a zábran v okolí miestnych komunikácii v obci v zmysle Uznesenia č. 6/2014 zo
dňa 17.9.2014

D o p o r u č u j e:

E:
-

F:

Starostovi obce konať s VÚC vo veci vybudovania prístupovej cesty a mosta z cesty I. triedy
č. 18 na dolnú pílu

Z v o l i l o:
-

tajným hlasovaním na funkciu hlavného kontrolóra obce (s počtom 5 hlasov): Ing. Katarínu
Bartekovú

V Partizánskej Ľupči 6.3.2015
Návrhová komisia : Mgr. Petra Benčová , Dušan Adamčiak

