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Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča

Úvod
Dňa 30.04.2021 sa v kancelárii starostu obce na obecnom úrade Obce Partizánska Ľupča konalo 1.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) od 17:00 do 19:50 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tlačenej verzie tejto Zápisnice :
o

Počet prítomných poslancov


Juraj Záchej



Stanislav Sekan



Ing. Peter Smitek



Dušan Adamčiak



Ing. Martin Sameliak



Ing. Juraj Kandera



Mgr. Igor Beka



Matúš Hollý



Pavol Dvorský

o

Počet neprítomných poslancov: -

o

Ďalší prítomní:


PaedDr. Emanuel Difko – riaditeľ Základnej školy s materskou školou Partizánska
Ľupča



PhDr. Ľubomíra Gloneková – riaditeľka Zariadenia pre seniorov KARITA obce
Partizánska Ľupča

Zasadnutie OZ otvoril Bc. Ladislav Balážec, starosta obce. Konštatoval, že vzhľadom na situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19 bolo nutné zasadnutie OZ už niekoľkokrát odložiť. Verí, že situácia ohľadne
koronavírusu sa stabilizuje a zasadnutia OZ budú pokračovať na mesačnej báze. Prítomní sú všetci
poslanci, OZ je uznášaniaschopné. Starosta privítal i ostatných prítomných, pani riaditeľku ZpS KARITA,
pána riaditeľa Základnej školy s materskou školou a pani Bartkovú – zástupkyňu združenia cestovného
ruchu Klaster LIPTOV, ktorá bližšie predstaví aktivity a výhody členstva v tomto združení.

Bod č. 1 Voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil návrhovú komisiu nasledovne:


Ing. Martin Sameliak,



Juraj Záchej.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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OZ prijalo Uznesenie č. 1/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Sameliak, Juraj
Záchej.

Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin
Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Pavol Dvorský, Matúš Hollý)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek,
Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Pavol Dvorský, Matúš Hollý)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 2 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:


Dušan Adamčiak,



Ing. Juraj Kandera.

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Ivanu Feldovú.
OZ prijalo Uznesenie č. 2/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní
I.

schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Dušan Adamčiak; Ing. Juraj Kandera

II. berie na vedomie určenie zapisovateľky: Ing. Ivana Feldová.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Bod č. 3 Schválenie programu rokovania
Starosta obce navrhol zmenu programu:
- doplnenie bodov programu o bod č. 22 – rozpočtové opatrenia obce Partizánska Ľupča a Základnej
školy s materskou školou Partizánska Ľupča;
- ako prvý prerokovať bod č.15 – vstup obce do združenia cestovného ruchu Klaster LIPTOV, vzhľadom
k tomu, že pozvaná zástupkyňa tohto združenia, pani Bartková, má ešte pracovné povinnosti (presun
prerokovania bodu č.15 nie je spojený s prečíslovaním programu).
Nik z prítomných nemal k uvedenému pripomienky, starosta obce dal preto hlasovať o Programe 1.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 30.04.2021 v pozmenenom znení.
OZ prijalo Uznesenie č. 3/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní
I.

schvaľuje

návrh starostu obce na doplnenie programu rokovania o bod č. 22 v znení ,,Rozpočtové opatrenia obce
Partizánska Ľupča a Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča za I. kvartál roku 2021“
II. schvaľuje
Program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 30.04.2021 v nasledovnom
znení:
Program OZ:
Úvod.
1)

Voľba návrhovej komisie.

2)

Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

3)

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.

4)

Kontrola prijatých uznesení.

5)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Klub stolného tenisu LK SERVIS Partizánska
Ľupča.

6)

Návrh výšky príspevku z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre Centrum voľného času
Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok Vrícko na záujmové vzdelávanie žiakov
z obce Partizánska Ľupča.

7)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Klub slovenských turistov DARMOŠĽAP
Partizánska Ľupča.

8)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča.

9)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole
s materskou školou Partizánska Ľupča.

10)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska
Ľupča.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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11)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Slovenský zväz telesne postihnutých
základná organizácia Partizánska Ľupča č.507.

12)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Športový klub Partizánska Ľupča.

13)

Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov
Slovenska v Partizánskej Ľupči.

14)

Plán investičných akcií obce Partizánska Ľupča na rok 2021, s tým súvisiaca úprava rozpočtu obce
– presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky obce pre rok 2021 v zmysle odporúčaní
Finančnej a investičnej komisie obce Partizánska Ľupča.

15)

Návrh na vstup Obce Partizánska Ľupča ako člena združenia Klaster LIPTOV – združenie
cestovného ruchu so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

16)

Prerokovanie indikatívnej ponuky podmienok vystavenia bankovej záruky za úver Štátneho fondu
rozvoja bývania.

17)

Prerokovanie cenových ponúk na realizáciu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky obce.

18)

Cenová ponuka pre kompletnú inžiniersku činnosť pre územné konanie, vodoprávne a stavebné
povolenie pre projekt výstavby Nájomných bytov Partizánska Ľupča.

19)

Prerokovanie návrhu p. Bohúňa na odkúpenie parcely pod futbalovým ihriskom.

20)

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Partizánska Ľupča o finančný príspevok z rozpočtu obce
Partizánska Ľupča na dofinancovanie opráv veže rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša, evidovaná
pod číslom R2021/0253 zo dňa 22.04.2021.

21)

Žiadosť Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča o navýšenie rozpočtu na rok 2021
– nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtového roku 2020, evidovaná pod číslom R2021/0258
zo dňa 22.04.2021

22)

Rozpočtové opatrenia obce Partizánska Ľupča a Základnej školy s materskou školou Partizánska
Ľupča za I. kvartál roku 2021.

23)

Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Bod č. 4 Kontrola prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča
Starosta obce sa ,,vrátil“ k prerokovávaniu bodov podľa Programu dnešného OZ, konkrétne bod č.4 –
kontrola prijatých uznesení. Pripomenul, že na poslednom zastupiteľstve (v decembri 2020) sa rokovalo
hlavne o rozpočte. Starosta sa vyjadril k nasledovným úlohám obce.
a.

projekt ,,Rekonštrukcia škôlky“ – v riešení

Projekt na rekonštrukciu priestorov škôlky je hotový, momentálne sa čaká na jeho schválenie zo strany
požiarnej bezpečnosti. Bolo nutné vykonať určité úpravy v projekte a čaká sa na vyjadrenie hasičov, aby
mohol byť projekt posunutý na stavebné konanie.
b.

architektonická štúdia telocvične – splnené

Starosta obce prezentoval poslancom OZ vypracovanú architektonickú štúdiu na projekt výstavby
telocvične v areáli ZŠ s MŠ. V súčasnosti sa stanovujú podmienky pre verejné obstarávanie na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie a realizačný projekt pre
tento investičný zámer obce. Verejné obstarávanie má prebehnúť v priebehu mesiaca máj 2021.
c.

rekonštrukcia budovy Obecného futbalového klubu (OFK) – splnené

Rekonštrukcia budovy OFK je vo finálnej fáze. Podľa predbežného vyčíslenia sú náklady na rekonštrukciu
na úrovni vysúťaženej sumy, do 42.000,-EUR (schválených bolo 45.000,-EUR). Časovo sa realizácia mierne
predĺžila – kvôli ochoreniu COVID-19, kedy boli pracovníci obce viackrát v karanténe. K priebehu
rekonštrukčných prác sa vyjadril i zástupca starostu obce, Juraj Záchej, ktorý koordinoval a zabezpečoval
viaceré činnosti v rámci realizácie projektu, napr. obstaranie materiálu, komunikácia s dodávateľmi
a pod.. Ostatným poslancom OZ priblížil, aké práce boli v budove OFK vykonané, čo všetko sa podarilo
zrekonštruovať, ako sa postupovalo a čo všetko ešte treba dokončiť resp. opraviť, aby bola budova plne
funkčná a slúžila pre potreby športovcov a ostatnej verejnosti. Uviedol, že je ešte potrebné doriešiť
interiérové vybavenie priestorov budovy a ,,dotiahnuť detaily“ rekonštrukcie. Momentálne sa dokončujú
sprchy, WC, šatne a priestory pre futbalistov, pretože je predpoklad, že sa otvorí jarná časť sezóny, takže
obec by chcela tieto priestory plne sfunkčniť, čo najskôr.
Poslanec, Mgr. Igor Beka, sa informoval, kto sa bude starať o priestory budovy OFK, keď budú dokončené.
Poslanci OZ sa zhodli, že toto ešte bude potrebné doriešiť a prerokovať na nasledujúcich zasadnutiach OZ.
V rámci rozpravy k bodu ,,Kontrola prijatých uznesení“ prenechal starosta obce poslancom OZ priestor na
vyjadrenie ďalších návrhov, podnetov, prípadne otázok k uvedeným bodom.
Poslanec, Ing. Peter Smitek, mal poznámku k zametaniu chodníkov a okrajov ciest v obci po zimnom
období. Zástupca starostu odpovedal, že posyp ešte neodstraňovali kvôli nepriaznivému počasiu, no
v najbližších dňoch sa začne i s týmito prácami. Čistenie a zametanie chodníkov budú vykonávať
pracovníci obce, ale na očistenie ciest by bolo vhodné zavolať i väčší zametací stroj. Pracovníci obce
momentálne dokončievajú rekonštrukciu budovy OFK a zároveň začínajú s kosením verejných
priestranstiev, takže práce sa vykonávajú priebežne podľa možností.
K bodu ,,Kontrola prijatých uznesení“ sa už nik z poslancov nevyjadril, starosta obce dal preto hlasovať
o prijatí Uznesenia č.4.
Uvedený prehľad o plnení prijatých uznesení je súčasťou príloh tlačenej verzie tejto zápisnice.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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OZ prijalo Uznesenie č. 4/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie priebežné plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach Obecného
zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča.

Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0
K nasledujúcim bodom (Bod č. 5 – Bod č.13) sa starosta ani poslanci OZ bližšie nevyjadrovali, keďže ide
o schvaľovanie dotácií na rok 2021 pre jednotlivé subjekty pôsobiace v obci a ich žiadosti boli viackrát
prerokované na zasadnutiach Obecnej rady a Finančnej a investičnej komisie obce, ktoré ich
odporúčajú schváliť nasledovne:

Bod č. 5 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Klub stolného tenisu LK SERVIS
Partizánska Ľupča
OZ prijalo uznesenie č. 5/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Klub stolného tenisu LK SERVIS Partizánska Ľupča
o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, evidovanú pod číslom
R2020/2203 doručenú dňa 25.11.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre organizáciu
Klub stolného tenisu LK SERVIS Partizánska Ľupča vo výške 1.500,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý. Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Bod č. 6 Návrh výšky príspevku z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre Centrum voľného
času Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok Vrícko na záujmové vzdelávanie
žiakov z obce Partizánska Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 6/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v súlade s ustanovením §6 ods. 12 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť Centra voľného času Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta –
Satmárok Vrícko o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na
záujmové vzdelávanie žiakov z obce Partizánska Ľupča na rok 2021, evidovanú pod číslom
R2020/2083 doručenú dňa 06.10.2020.

II. schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov z obce
Partizánska Ľupča na rok 2021 pre Centrum voľného času Kongregácie Milosrdných sestier sv.
Vincenta – Satmárok Vrícko vo výške 60,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý. Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Bod č. 7 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Klub slovenských turistov DARMOŠĽAP
Partizánska Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 7/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Klub slovenských turistov DARMOŠĽAP Partizánska Ľupča
o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, evidovanú pod číslom
R2020/2198 doručenú dňa 25.11.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre organizáciu
Klub slovenských turistov DARMOŠĽAP Partizánska Ľupča vo výške 1.400,-EUR.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Bod č. 8 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Obecný futbalový klub Partizánska
Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 8/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča o poskytnutie
dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, evidovanú pod číslom R2020/2239
doručenú dňa 07.12.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre organizáciu
Obecný futbalový klub Partizánska Ľupča vo výške 10.500,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0

Bod č. 9 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Rodičovské združenie pri Základnej
škole s materskou školou Partizánska Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 9/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou
školou Partizánska Ľupča o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča,
evidovanú pod číslom R2020/2200 doručenú dňa 25.11.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre organizáciu
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča vo výške 1.600,EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 1 (Ing. Peter Smitek)

Bod č. 10 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Partizánska Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 10/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča
o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, evidovanú pod číslom
R2020/2244 doručenú dňa 07.12.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na rok 2021 pre organizáciu
Dobrovoľný hasičský zbor obce Partizánska Ľupča vo výške 8.130,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 1 (Ing. Peter Smitek)

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Bod č. 11 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Slovenský zväz telesne postihnutých
základná organizácia Partizánska Ľupča č.507
OZ prijalo Uznesenie č. 11/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia
Partizánska Ľupča č.507 o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča,
evidovanú pod číslom R2020/2251 doručenú dňa 08.12.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča pre organizáciu
Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Partizánska Ľupča č.507 vo výške 500,EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

8 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Ing.
Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 1 (Ing. Peter Smitek)

Bod č. 12 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Športový klub Partizánska Ľupča
OZ prijalo Uznesenie č. 12/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Športový klub Partizánska Ľupča o poskytnutie dotácie na
rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, evidovanú pod číslom R2020/2246 doručenú dňa
07.12.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča pre organizáciu
Športový klub Partizánska Ľupča vo výške 2.500,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera

30.apríla 2021
Strana 13 z 34

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 13 Návrh výšky dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov Slovenska v Partizánskej Ľupči
OZ prijalo Uznesenie č. 13/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť organizácie Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v
Partizánskej Ľupči o poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča,
evidovanú pod číslom R2020/2252 doručenú dňa 08.12.2020.

II. schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Partizánska Ľupča pre organizáciu
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskej Ľupči vo výške 500,-EUR.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 14 Plán investičných akcií obce Partizánska Ľupča na rok 2021, s tým súvisiaca úprava
rozpočtu obce – presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky obce pre rok 2021 v zmysle
odporúčaní Finančnej a investičnej komisie obce Partizánska Ľupča
V januári 2021 prebehlo stretnutie starostu obce, poslancov OZ a členov Stavebnej komisie a Finančnej
a investičnej komisie za účelom prerokovania investičných zámerov a projektov, ktoré by mohla obec
realizovať. Prerokovávali sa viaceré návrhy investičných akcií, nakoniec sa poslanci OZ a členovia komisií
uzniesli na nasledovných investičných zámeroch obce, pre ktoré je potrebné schváliť presun finančných
prostriedkov v rámci rozpočtu z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Na väčšine investičných akcií sa poslanci OZ zhodli jednoznačne, výraznejšia diskusia prebehla ohľadne
výsadby stromov na námestí obce, pri kultúrnom dome. Viacerí poslanci OZ s touto aktivitou nesúhlasia

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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– sú obavy, že sa plocha námestia výsadbou stromov výrazne zmenší; že bude problém s údržbou zelene;
že môže byť narušená dlažba námestia a pod. Starosta tento projekt obhajuje s tým, že sa vytvorí krajšia
a zdravšia oddychová zóna v obci, že je potrebné, aby bola na námestí zeleň a nielen betón. Celý projekt
riešil s odborníkmi (dendrológmi) i s pamiatkovým úradom. Skúšobne by chcel vysadiť 1 strom (finančne
by to bolo pokryté z dotácie Včelárskeho zväzu). Potom v októbri 2021 je v pláne vysadiť celú alej (2, resp.
3 rady stromov).
Čo sa týka rekonštrukcie elektrických rozvodov v budove obecného úradu (OcÚ), tá je nutná najmä
z pohľadu bezpečnosti a tiež finančných nákladov. Realizácia je plánovaná na III. kvartál roku 2021, pričom
to súvisí s dočasným ,,premiestnením“ fungovania obecného úradu do priestorov kultúrneho domu.
Väčšinu rekonštrukčných prác by vykonali pracovníci obce, odborné elektroinštalačné práce by boli
zabezpečené externou firmou. Je na zváženie, či by nebolo vhodné riešiť spolu rekonštrukciu elektrických
rozvodov i kúrenie – v súčasnosti sú náklady na vykurovanie budovy OcÚ takmer rovnaké ako na kultúrny
dom. Ešte je však potrebné prerokovať s odborníkmi možnosti a vhodné riešenia, ako by sa zníženie
energetickej náročnosti budovy OcÚ mohlo realizovať. Zástupca starostu, Juraj Záchej, poznamenal, že
s kúrenármi už diskutovali, či je možné nejakým spôsobom napr. prepojiť vykurovanie budovy OcÚ
a hasičskej zbrojnice. Ide o to, aby sa búracie práce vykonali naraz, čím sa ušetrí čas i peniaze a je to
rozumnejšie a efektívnejšie riešenie pre obec.
Oprava zábradlia v budove OcÚ už bola dokončená ku koncu roka 2020 – schvaľuje sa len preplatenie
faktúry za rekonštrukčné práce.
Starosta obce sa ešte vyjadril i k ,,rozpracovaným investičným akciám“ ako nájomné bytové domy – tam
bol realizovaná projektová dokumentácia, hydrogeologický prieskum podlažia a pod. (projektová
dokumentácia bola viackrát upravovaná kvôli pripomienkam zo strany hasičov). Vybavujú sa ostatné
potrebné povolenia a vyjadrenia k územnému a stavebnému konaniu, rieši sa inžinierska a kontrolná
činnosť realizácie stavby a pod.
Verejná kanalizácia v obci – momentálne sa spracováva rozpočet pre túto investíciu, je to viac ako
6.000.000,-EUR. Súbežne sa rieši i spustenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby i kvôli tomu,
aby bolo všetko pripravené, keď budú výzvy na dotácie z eurofondov pre tieto projekty. Vodohospodárske
povolenie je aktuálne a platné, takže prípravné a projektové práce sa realizujú, čaká sa na výzvy z EU.
Oprava pomníka padlých II. sv. vojny – jedná sa o výmenu všetkých kameňov, vybrúsenie celej žulovej
veže, budú osadené nové pamätné tabule. Náklady opráv sú podľa cenovej ponuky 4.500,-EUR, na projekt
bola schválená dotácia 4.300,-EUR z Úradu vlády SR.
Plán investičných akcií obce na rok 2021 vrátane časového harmonogramu ich plnenia je súčasťou
materiálov na dnešné rokovanie OZ a je uvedený v prílohách zápisnice.
OZ prijalo Uznesenie č. 14/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., po prerokovaní
I.

berie na vedomie odporúčania Finančnej a investičnej komisie obce na presun finančných
prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky nasledovne:
a) projektová dokumentácia na rekonštrukciu a úpravu budovy Základnej školy s materskou
školou – 6.000,-EUR;

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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b) projektová dokumentácia – architektonická štúdia, realizačný projekt novostavby telocvične
– 50.000,-EUR;
c) výsadba stromov na námestí obce – 10.000,-EUR;
d) rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove obecného úradu – 15.000,-EUR;
e) úhrada opravy zábradlia v budove obecného úradu – 4.195,-EUR.
II. schvaľuje sumu 85.195,-EUR na realizáciu investičných akcií obce Partizánska Ľupča
III. schvaľuje zmenu rozpočtu obce – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do
rozpočtovej kapitoly – kapitálové výdavky o sumu 85.195,-EUR
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 15 Prerokovanie vstupu Obce Partizánska Ľupča ako člena združenia Klaster LIPTOV –
združenie cestovného ruchu so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Starosta obce prenechal priestor pani Bartkovej na prezentáciu činnosti združenia Klaster LIPTOV. Pani
Bartková uviedla, aké výhody prináša členstvo v tomto združení. Ide najmä o propagáciu obce samotnej
alebo aktivít, ktoré obec vyvíja v rámci rozvoja cestovného ruchu. Hlavnou myšlienkou združenia
propagácia i menej známych lokalít Liptova, ktoré pritom turistom majú, čo ponúknuť . Na druhej strane
ide o to, aby sa turisti trošku ,,rozptýlili po Liptove“, aby neboli koncentrovaní len v tých známych
lokalitách (Jasná, Tatralandia, Bešeňová a pod.). V každej obci sa nájde niečo, čo môže byť pre
návštevníkov atraktívne. Klaster LIPTOV momentálne realizuje projekt, kde predstavuje salaše, studničky,
pramene a vodopády, ale napríklad i horské túry s vodcom. Pripravujú projekt na propagáciu tradičných
remesiel a remeselníkov na Liptove a pod. Propagačné aktivity sú zdieľané najmä cez internetové kanály
(Facebook, Twitter, Instagram a pod.), ale i televíziu, tlačené materiály a prospekty a pod.
Poslanci OZ sa zaujímali o výšku a použitie členského príspevku. Združenie poskytuje 75% z členského
príspevku na realizáciu aktivít obce v rámci cestovného ruchu – obec nedostáva finančné prostriedky
naspäť, ale slúžia na zabezpečenie rôznorodých aktivít súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu. Tieto si
obec realizuje sama, združenie je nápomocné hlavne v ich propagácii, k zviditeľneniu obce i subjektov,
ktoré v obci pôsobia.
Poslanci OZ diskutovali o tom, či má táto forma propagácie pre obec význam, či bude členstvo v združení
pre obec prínosom. Podľa názoru viacerých poslancov i starostu obce by obec túto možnosť mala využiť
(vyskúšať) a po určitom období zhodnotiť, či chce zostať členom združenia alebo nie, či má členstvo nejaký
,,efekt“ alebo nie.
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OZ prijalo Uznesenie č. 15/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., po prerokovaní
schvaľuje
a) zaslanie prihlášky za Obec Partizánska Ľupča, 02 15 Partizánska Ľupča 417, ako člena
združenia cestovného ruchu – Klaster LIPTOV, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš;
b) pristúpenie k stanovám združenia a súhlas s podmienkami členstva združenia cestovného
ruchu - Klaster LIPTOV;
c) úhradu členského príspevku vo výške 1.000,-EUR v zmysle stanov Klaster LIPTOV – združenie
cestovného ruchu, čl.4, bod 4.2.8, s návrhom splatnosti 10 dní po schválení za člena
združenia.

Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 16 Prerokovanie podmienok indikatívnej ponuky na vystavenie bankovej záruky za úver
Štátneho fondu rozvoja bývania
Starosta obce upovedomil poslancov OZ, že projekt nájomných bytových domov je riešený v spolupráci so
Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) a keďže ide o veľký projekt, je potrebné nejakým spôsobom
zabezpečiť jeho finančné krytie. Jednou z možností je založenie majetku obce (obecných budov,
pozemkov), ale ,,touto cestou starosta nechce ísť“. Druhá možnosť je banková záruka na poskytnutý úver
obci (financovanie je 40% dotácia ŠFRB a 60% úver obce). Obec dostala indikatívnu ponuku od Prima
banka Slovensko, a.s. – táto je súčasťou príloh tlačenej formy zápisnice. Poslanci OZ ju zobrali na vedomie.
OZ prijalo Uznesenie č. 16/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., po prerokovaní
berie na vedomie predloženú indikatívnu ponuku podmienok vystavenia bankovej záruky za úver
Štátneho fondu rozvoja bývania pre Obec Partizánska Ľupča od spoločnosti Prima banka Slovensko,
a. s..
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Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 17 Prerokovanie predložených cenových ponúk na realizáciu verejného obstarávania Obce
Partizánska Ľupča pre nadlimitné zákazky
Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec síce má uzatvorenú zmluvu na poradenstvo a realizáciu
v oblasti verejného obstarávania so spoločnosťou Tendernet, tá sa však nešpecifikuje na zákazky s vyššou
hodnotou - ,,nie sú v tom doma“. Obec plánuje realizovať väčšie projekty ako výstavba nájomných bytov,
telocvične, rekonštrukcia škôlky, verejnú kanalizáciu a pod.. Vzhľadom k tomu, i po dohode s pánom
Hanuljákom (z firmy Tendernet, pozn. zapisovateľa) sa rozhodla spolupracovať i s inými subjektami, ktoré
sú zamerané viac na nadlimitné zákazky.
Na zabezpečenie uvedených služieb pre obec prebehlo verejné obstarávania ku predmetu zákazky –
zabezpečenie realizácie verejného obstarávania pre obec Partizánska Ľupča. Na základe vyhodnotenia
viacerých predložených ponúk k zákazke bola najvýhodnejšia cenová ponuka od firmy Ultima Ratio s.r.o.
Táto spoločnosť má skúsenosti s týmto typom zákaziek – úspešne realizuje verejné obstarávania
v Prešovskom i Trenčianskom kraji. Súčasťou kritérií bola vypracovaná zmluva s poskytovateľom služieb
podľa požiadaviek obce. Prílohou zmluvy je cenová ponuka, ktorú predložil poskytovateľ v rámci
verejného obstarávania k predmetu zákazky.
Poslanec OZ, Mgr. Igor Beka vzniesol požiadavku, že je potrebné, aby bola zmluva dôkladne spracovaná
po právnej stránke, aby obsahovala potrebné náležitosti a hlavne, aby nebola pre obec nevýhodná a bola
kompletne schválená i so všetkými potrebnými prílohami.
OZ prijalo Uznesenie č. 17/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča v zmysle §4 a §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p., po prerokovaní
I.

berie na vedomie
a) predložené cenové ponuky v rámci verejného obstarávania pre zabezpečenie realizácie
verejného obstarávania Obce Partizánska Ľupča pre nadlimitné a podlimitné zákazky;
b) víťaznú cenovú ponuku úspešného uchádzača na základe splnenia stanovených podmienok
verejného obstarávania predmetu zákazky – spoločnosť Ultima Ratio, s.r.o.

II. schvaľuje uzatvorenie zmluvy s vybraným poskytovateľom, spoločnosťou Ultima Ratio, s.r.o., so
sídlom Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 862 439.
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Zmluva je prílohou tohto uznesenia. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1 – cenová ponuka, na
základe ktorej bol úspešný uchádzač vybraný a ktorá bola súčasťou podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní pre danú zákazku obce (Príloha č.1).
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Na požiadanie viacerých poslancov OZ vyhlásil starosta pred prerokovaním bodu č. 18 prestávku 5 min..

Bod č. 18 Cenová ponuka pre kompletnú inžiniersku činnosť pre územné konanie, vodoprávne
a stavebné povolenie pre projekt výstavby Nájomných bytov Partizánska Ľupča
Na zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre projekt výstavby nájomných bytov bola obci
doručená cenová ponuka od spoločnosti subtechUNITY s.r.o.. Cenová ponuka bola na úrovni 4.950,-EUR
bez DPH, čo podľa zákona nepodlieha povinnosti verejného obstarávania k danej zákazke. Spoločnosť má
skúsenosti v tejto oblasti a obec s ňou spolupracuje v rámci viacerých investičných projektov, takže
poslanci OZ súhlasili s vypracovaním zmluvy s touto spoločnosťou v zmysle predloženej cenovej ponuky.
OZ prijalo Uznesenie č. 18/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča v zmysle §4 a §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
po prerokovaní
I.

berie na vedomie
a) predloženú cenovú ponuku pre zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre územné
konanie, vodoprávne a stavebné povolenie pre projekt výstavby Nájomných bytových domov
v Partizánskej Ľupči;
b) suma za kompletnú inžiniersku činnosť je 5.940,-EUR s DPH a nezahŕňa príslušné správne
poplatky

II. poveruje starostu obce vypracovať zmluvu o dielo s vybraným dodávateľom, spoločnosťou
subtechUNITY, s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 428 451,
v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá je prílohou tohto uznesenia (Príloha č.2).
Hlasovanie:
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Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 19 Prerokovanie návrhu p. Bohúňa na odkúpenie parcely pod futbalovým ihriskom
Ďalší bod programu je prerokovanie možností vysporiadania vlastníctva k pozemkom pod futbalovým
ihriskom a prístupovou cestou k nemu, ktoré obec dlhodobo užíva. Už bývalé vedenie obce sa snažilo
tento dlhoročný problém riešiť, no zatiaľ neúspešne. Starosta spolu so zástupcom absolvovali viacero
stretnutí s vlastníkmi pozemkov, kde prerokovávali vzájomné požiadavky na odkúpenie pozemkov. Pre
obec však návrhy neboli výhodné. Starosta nechal vypracovať znalecký posudok, na základe ktorého bola
stanovená všeobecná hodnota predmetných pozemkov o polovicu nižšia ako navrhovaná predajná cena
od vlastníkov pozemkov. Obec nemôže kúpiť pozemky, ktoré sú takto nadhodnotené. Poslanci OZ
diskutovali o rôznych možnostiach ako túto záležitosť riešiť a dospieť k dohode. Zhodli sa na tom, že bude
najlepšie nechať celú záležitosť posúdiť právnikovi.
Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod futbalovým ihriskom a prístupovou cestou ostáva ,,otvorené“
a bude znovu prerokovaná na základe právnych odporúčaní.
OZ prijalo Uznesenie č. 19/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p., zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p. a VZN 10/2019 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, po
prerokovaní
I.

berie na vedomie
a) ponuku na odpredaj parcely registra E č. 4468 evidovaná na LV č. 3135 ako orná pôda
o výmere 3591 m2 nachádzajúca sa v k.ú. – intraviláne obce Partizánska Ľupča od vlastníkov
predmetnej parcely :


Bc. Ján Bohúň, bytom I. Houdeka 34, 034 01 Ružomberok – vlastníka v podiele ½ k celku a



Miroslav Durný, bytom Galovany 100, 032 11 Svätý Kríž – vlastníka v podiele ½ k celku.

Vlastníci navrhujú cenu za odpredaj predmetného pozemku na 17,-EUR za 1m2.
b) Stanovenie všeobecnej hodnoty predmetného pozemku na základe znaleckého posudku zo
dňa 17.9.2020.
II. poveruje
starostu obce o zabezpečenie advokáta za účelom navrhnutia možností riešenia tejto situácie zo
strany obce.
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Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 20 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Partizánska Ľupča, o finančný príspevok z rozpočtu
obce Partizánska Ľupča na dofinancovanie opráv veže rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša,
evidovaná pod číslom R2021/0253 zo dňa 22.04.2021
Starosta obce požiadal poslanca OZ, Stanislava Sekana, ktorý je členom hospodárskej rady farnosti
Rímskokatolíckej cirkvi v obci, aby priblížil dôvody žiadosti na dofinancovanie opráv veže
rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša. Medzi jednotlivými kopulami na medenom plášti veže sú
povyťahované klince a vplyvom poveternostných podmienok tam vznikla medzera, cez ktorú pri väčších
dažďoch zateká. Opravu môžu vykonávať len špecializované firmy na výškové práce tohto druhu. Podľa
cenovej ponuky by diery po cca 900 klincoch boli zacínované a uvoľnené miesta plášťa by boli kotvené
vrutmi a skrutkami s podložkou. Vzhľadom k tomu, aby sa oprava nepredlžovala a nedochádzalo tak
k väčším poškodeniam na i vo vnútri veže, sa farnosť rozhodla osloviť obec o dofinancovanie týchto opráv.
Uvedené práce je možné vykonávať len v jarnom alebo jesennom období. Opravy sú i v záujme obce,
keďže minulý rok sa opravilo schodisko a veža sa sprístupnila i pre návštevníkov ako vyhliadka. Opravy sú
potrebné i z hľadiska bezpečnosti.
Pán Sekan ešte dodal, že farnosť sa nespolieha len na finančné prostriedky z obce, ale i sama aktívne
vyhľadáva zdroje na opravy a rekonštrukcie cirkevného majetku a budov, kostolov. Spomenul, že
momentálne sa vypracováva projektová dokumentácia na opravu dolného kostolíka Sedembolestnej
Panny Márie, kde sú potrebné rôzne prieskumy, výskumné stanoviská a pod. Predpokladaná suma je
50.000,-EUR. Prvá fáza dokumentácie je už hotová, i vďaka príspevku 25.000,-EUR, ktoré farnosť žiadala
od cirkvi. Toho roku farnosť podala zas novú žiadosť, tentokrát z eurofondov, na dofinancovanie
projektovej dokumentácie kostolíka. Farnosť sa i vo vlastnej réžii pustila do opráv napr. zvonu – výmeny
srdca zvonu. Poslanci OZ nemali žiadne námietky voči žiadosti a finančný príspevok schválili.
OZ prijalo Uznesenie č. 20/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie žiadosť číslo R2021/0253 zo dňa 22.04.2021 Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Partizánska Ľupča, o finančný príspevok z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na dokončenie opráv
veže rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera

30.apríla 2021
Strana 21 z 34

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča

II. schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Partizánska Ľupča vo výške
5.000,-EUR na dofinancovanie opráv oplechovania vonkajšieho medeného plášťa veže
rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša v Partizánskej Ľupči.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 21 Žiadosť Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča o navýšenie rozpočtu na
rok 2021 – nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtového roku 2020, evidovaná pod číslom
R2021/0258 zo dňa 22.04.2021
Starosta obce poprosil pani riaditeľku ZpS KARITA, PhDr. Ľubomíru Glonekovú, aby sa k predkladanej
žiadosti vyjadrila. Pani riaditeľka uviedla, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ZpS KARITA
nevyčerpané finančné prostriedky vrátila obci. Nemá zmysel míňať ich neúčelne. Suma, ktorá bola obci
vrátená za predchádzajúce rozpočtové obdobie by bola využitá na úhradu faktúr za rok 2020.
OZ prijalo Uznesenie č. 21/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a VZN č.2/2015, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní
I.

berie na vedomie informácie o zmene rozpočtu – navýšenie príspevku zriaďovateľa pre
Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča.

II. schvaľuje zmenu rozpočtu – zvýšenie príspevku zriaďovateľa pre Zariadenie pre seniorov KARITA
obce Partizánska Ľupča na rok 2021 o sumu 4.811,96,-EUR – t.j. suma vrátená zriaďovateľovi ako
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka 2020.
Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Neprítomní: 0

Bod č. 22 Rozpočtové opatrenia obce Partizánska Ľupča a Základnej školy s materskou školou
Partizánska Ľupča za I. kvartál roku 2021
Starosta obce najskôr informoval poslancov OZ o zmenách v rozpočte Základnej školy s materskou školou
(ZŠ s MŠ), požiadal o vyjadrenie i riaditeľa ZŠ s MŠ, PaedDr. Emanuela Difka. Vysvetlil, že sa jedná
o upravené príspevky pre školu zo štátneho rozpočtu – na prenesené kompetencie, príspevok
zriaďovateľa – originálne kompetencie, zostáva na rovnakej sume - 169.247,-EUR. Príspevok zo štátneho
rozpočtu pre školy sa stanovuje na základe normatívu na žiaka, ktorý sa prepočítava a zverejňuje až vo
februári, pričom návrh rozpočtu sa predkladá na schválenie zriaďovateľovi (obci) v decembri. Tento rozdiel
činí 29.931,-EUR menej oproti schválenému rozpočtu. Ďalšie zmeny rozpočtu súvisia s poskytnutím
nenormatívnych finančných prostriedkov (vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, učebnice, dopravné
a pod.). Pán riaditeľ uviedol, že v podstate ide len o informovanie zriaďovateľa o zmenách v rozpočte
školy, ktoré ale súvisia s prenesenými kompetenciami, finančné prostriedky prideľuje škole Ministerstvo
školstva v rámci svojej rozpočtovej kapitoly.
Druhá časť prerokovávaného bodu sa týka rozpočtových opatrení obce za I. kvartál roku 2021. Starosta
uviedol, že sa nedalo predpokladať, aký dopad na obecný rozpočet budú mať opatrenia v súvislosti
s ochorením COVID-19 (testovanie, dezinfekčné prostriedky a pod.). Ďalšou položkou je navýšenie /
presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky obce. Ďalšie rozpočtové opatrenie súvisia
s preplatkom spotreby el. energie – vykurovanie kultúrneho domu; dotácie, ktoré boli obci poskytnuté –
refundácia nákladov na plošné testovanie; dotácia na vojnové hroby;
Celkový dopad na rozpočet je navýšenie v sume 9.906,-EUR.
Starosta obce prenechal priestor na pripomienky alebo otázky k tomuto bodu. Nik z prítomných sa
k prerokovávanému bodu nevyjadril.
OZ prijalo Uznesenie č. 22/1/2021


Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle §7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., po prerokovaní
I.

berie na vedomie
a) informácie o zmene rozpočtu Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča v súlade
s oznámeniami o poukázaní normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok
2021, rozpočtové opatrenia ku dňu 31.03.2021.
b) informácie o rozpočtových opatreniach obce Partizánska Ľupča za I. kvartál roku 2021, ku
dňu 31.03.2021.

II. schvaľuje zmenu rozpočtu obce – vykonanú rozpočtovým opatrením podľa §14 ods. 2 písm. b)
a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
konkrétne, navýšenie rozpočtovej kapitoly – bežné výdavky, bežné príjmy a kapitálové výdavky,
nasledovne :
- navýšenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly – bežné výdavky, o sumu
18.000,- EUR;

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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-

navýšenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly – bežné príjmy, o sumu
41.100,-EUR;
navýšenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly – kapitálové výdavky, o sumu
3.195,-EUR.

Hlasovanie:
Prítomní:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Za:

9 (Mgr. Igor Beka, Stanislav Sekan, Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej,
Dušan Adamčiak, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Pavol Dvorský)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 0

Bod č. 23 Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že mal telefonát z kriminálnej polície zo Žiliny ohľadne toho, že
majú k dispozícii hnuteľný majetok, ktorý zadržali pri páchaní trestnej činnosti – konkrétne sa jedná
o automobily. Tento majetok je možné bezodplatne previesť na obec. Je teda na zvážení, či by si obec tieto
autá prevzala darovacou zmluvou do svojho užívania.
Poslanec OZ, Mgr. Igor Beka mal pripomienku, že na základe čoho obec zakúpila a namontovala merač
rýchlosti na začiatok obce. Na rokovaniach OZ predsa viackrát odzneli názory, že merač nemá výrazný
vplyv na reálne zníženie rýchlosti a že ide o pomerne drahú investíciu. Starosta vysvetlil, že osobne jemu
i pracovníkom obce sa obyvatelia sťažovali, že je potrebné, aby obec nejak zakročila, čo sa týka
obmedzenia rýchlosti v obci. Uviedol, že je v pláne prepojiť merač s kamerovým systémom obce, aby
snímal značky áut a bolo možné nielen monitorovať rýchlosť v obci, ale aj reálne vyvodiť zodpovednosť
(pokutu) za jej prekročenie. Názor niektorých poslancov na umiestnenie merača je, že to nie je efektívny
spôsob regulácie rýchlosti v obci.
V rámci záverečnej rozpravy už nepadli žiadne návrhy, pripomienky, podnety. 1. zasadnutie OZ v roku
2021 bolo teda ukončené.

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Záver
Do záverečnej diskusie sa už nik z prítomných neprihlásil. Starosta obce preto poďakoval poslancom OZ
a ostatným prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30.04.2021
v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:18 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 2 hod. 50 min 05 sek, ktorý
je uložený pod názvom „Zvukový záznam z 1. zasadnutia OZ 2021“.

..............................................................................

..............................................................................

Dušan Adamčiak, overovateľ zápisnice

Ing. Juraj Kandera, overovateľ zápisnice

..............................................................................

..............................................................................

Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

Juraj Záchej, zástupca starostu obce

..............................................................................
Ing. Ivana Feldová, zapisovateľka

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Príloha č.1 k Uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča č.17/1/2021

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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Príloha č.2 – k Uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča č.18/1/2021

Dušan Adamčiak

Ing. Juraj Kandera
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