Program a uznesenia z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 10.09.2019 o
17:00 hod. v kancelárii starostu obce v Partizánskej Ľupči

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Ing. Martin Sameliak

17:00 – 17:38

Ing. Juraj Kandera

17:32 – 18:05

Matúš Hollý

ospravedlnený

Mgr. Igor Beka

ospravedlnený

Program rokovania OZ:
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Schválenie realizácie investičnej akcie a podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci výzvy MAS OZ Stredný
Liptov č. MAS_070/7.5/1.2 – 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
pre projekt ,,Obecné múzeum Partizánska Ľupča“.
6. Rôzne.
Záver.

Uznesenie č. 1/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č. 1

Schválenie návrhovej komisie.

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 určenom zložení: Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj Kandera.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek

Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 2/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č. 2

Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

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 Dušan Adamčiak, Juraj Záchej a

II.

berie na vedomie

určenie zapisovateľky Ing. Ivana Feldová.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek

Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 3/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č. 3

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

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 poslanca, Ing. Petra Smiteka, na doplnenie Programu 10. rokovania Obecného zastupiteľstva
Obce Partizánska Ľupča o bod č. 6:
,,Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho
operačného programu SR 2014-2020 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR so zameraním na
zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe
(emerging talents). Kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch, Špecifický cieľ 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií“
a na doplnenie Programu 10.rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča o bod č.7:
,,Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), Prioritná os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“.

II.

schvaľuje

Program rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 10.09.2019 v nasledovnom
znení:
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola prijatých uznesení.
5. Schválenie realizácie investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný
Liptov č. MAS_070/7.5/1.2 – 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie pre projekt ,,Obecné múzeum Partizánska Ľupča“.
6. Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu SR 2014-2020 v rámci výzvy Ministerstva kultúry
SR so zameraním na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora)
a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). Kód výzvy IROP-PO3-SC312019-49, Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Špecifický
cieľ 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
7. Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC2112018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne
obcí), Prioritná os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním
na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych
dôsledkov zmeny klímy.
8. Rôzne.

Záver.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek,

Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 4/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č. 4

Kontrola prijatých uznesení

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

berie na vedomie

priebežné plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska
Ľupča.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek

Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 5/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č.5: Schválenie realizácie investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS Stredný Liptov
č.MAS_070/7.5/1.2 – 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií
a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie pre projekt ,,Obecné múzeum
Partizánska Ľupča“.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Zásad hospodárenia s majetkom obce, zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v z. n. p. a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov (,,zákon o príspevku z EŠIF“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
po prerokovaní

schvaľuje

realizáciu investičnej akcie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020, v rámci výzvy MAS OZ Stredný Liptov č. MAS_070/7.5/1.2 – 7.5 Podpora na
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých
rozmerov na verejné využitie pre projekt ,,Obecné múzeum Partizánska Ľupča“.
Celkové oprávnené náklady na projekt sú v predpokladanej sume 54.000,-EUR s DPH,
spolufinancovanie žiadateľa je 0 %.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek,

Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 6/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019
K bodu č.6: Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu SR 2014-2020 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR so
zameraním na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po
kreatívnej tvorbe (emerging talents). Kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49, Prioritná os: 3 –
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Špecifický cieľ 3.1 – Stimulovanie podpory
udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu,
netechnologických inovácií.
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Zásad hospodárenia s majetkom obce, zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v z. n. p. a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov (,,zákon o príspevku z EŠIF“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
po prerokovaní
schvaľuje
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného
programu SR 2014-2020 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR so zameraním na zakladanie kreatívnych
centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents). Kód výzvy
IROP-PO3-SC31-2019-49, Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Špecifický
cieľ 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom
a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talentu, netechnologických inovácií.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Martin Sameliak, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek,

Ing. Juraj Kandera, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

Uznesenie č. 7/10/2019
z 10. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa
10.09.2019

K bodu č.7: Prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), Prioritná os: 2 – Adaptácia na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Zásad hospodárenia s majetkom obce, zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v z. n. p. a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov (,,zákon o príspevku z EŠIF“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
po prerokovaní

schvaľuje

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, zameranej na vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), Prioritná os: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní
a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Nehlasovali:

0

Pavol Dvorský, Ing. Martin Sameliak, Stanislav Sekan, Dušan
Adamčiak, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek,

Ing. Juraj Kandera, Mgr. Igor Beka, Matúš Hollý

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 11.09.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.09.2019

