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Uznesenie č. 3/2016 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva Partizánska
Ľupča, konaného dňa 7.4.2016 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo:
1.Schvaľuje: a) návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Dušan Adamčiak
b) overovateľov zápisnice: Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan c) starosta
Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú d) program
zasadnutia OZ po doplnení e) VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach
držania psov na území obce Partizánska Ľupča s doplnením ceny 1,- € v § 3
ods. 6 f) zverejnenie zámeru predať obecný pozemok v k.ú. obce Part. Ľupča
parc. č.1284/2 vedený na LV č. 985 v cene 5,-€/m2 pre Ing. Karola
Šlachtovského na základe geometrického plánu g) zmluvu s advokátskou
kanceláriou FIAČAN & PARTNERS, s.r.o. na poskytovanie právnych a
poradenských služieb pre obec Part. Ľupča ( zdržala sa Mgr. Hladišová) h)
predaj obecného pozemku pre Ing. Borisa Ludského v m. č. Magurka parc. č.
3146, o rozlohe 777 m2 nachádzajúceho sa pri jeho novostavbe v cene 20,€/m2 i) plat starostu Ľubomíra Friča vo výške 2 274,-€ v hrubom (zdržali sa Ing.
Smitek, Mgr. Hladišová) j) predplatné časopisu Bojovník na rok 2016 pre ZŠ s
MŠ na základe žiadosti ZO SZPB v P. Ľupči k) z iniciatívy KST Darmošľap
celoobecnú akciu čistenie potoka Ľupčianka na 30.04.2016
2. Berie na vedomie: a) informácie p. Pavla Vajdu k jeho zámeru resp.
žiadosti o odkúpenie pozemku parc.č.1359, vo vlastníctve SPF, so sídlom
Búdková č. 36, Bratislava do svojho vlastníctva, ktorý sa nachádza pri
Radovke – 6 b. j a jeho nesúhlas, aby si predmetný pozemok mohli kúpiť aj
ostatní vlastníci rod. domov v Radovke b) informácie zástupcu starostu Júliusa
Sokola k problematike kúpy pozemku parc. č. 1359, ktorý sa nachádza pri
Radovke – 6 b.j. o uskutočnenom jednaní stavebnej komisie dňa16.03.2016 a
odporúčaní stavebnej komisie, ktorú viedol zástupca starostu Július Sokol, aby
pozemok bol predaný v podiele 1/6-ina pre každého vlastníka rod. domu
nachádzajúceho sa v Radovke s tým, aby bol zachovaný prístup pre všetkých
obyvateľov Radovky ku svojim nehnuteľnostiam. Informáciu o tom, že nejde o
rozparcelovanie pozemku, ale o predaj pozemku v celku, kde sa v prípade jeho
kúpy zmení len majiteľ pozemku z SPF, ako vlastníka pozemku v podiele 1/1ina, na vlastníkov rod. domov v Radovke, každý v spoluvlastníckom podiele
1/6-ina. c) vyjadrenia vlastníkov rod. domov v Radovke: Anton Targoš, Emília
Adamčiaková, Matej Benc, Jana a Michal Chalupkovci, Jolana Hegedüšová, že
nesúhlasia, aby pozemok kúpil sám Pavel Vajda d) vyjadrenia starostu,
zástupcu starostu a poslancov v znení, že obec chce zachovať, aby cez tento
pozemok mali prístup všetci vlastníci rod. domov v Radovke ku svojim
nehnuteľnostiam a zároveň im bolo odporučené zmluvne si zabezpečiť
navzájom prechod popri Radovke zo severnej strany. OZ odporučilo predaj
pozemku ako celku v podiele 1/6-ina pre každého vlastníka rodinného domu v
Radovke. e) informácie majiteľa firmy TREOS L. Mikuláš – Ing. Rudolfa Galka,
projektanta Ing. Vladimíra Konfála, Martina Barana, starostu obce Bešeňová k
zámeru výstavby BD v lokalite pri ZŠ s MŠ/bývalá záhrada evanjelického
farského úradu f) otázky, podnety a informácie starostu, zástupcu a poslancov
k zámeru výstavby BD g) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu
starostu Júliusa Sokola o stave náhradného dedičského konania Paškovie rod.
domu na námestí h) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu
Júliusa Sokola o stave prác na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ a
predpoklad jeho ukončenia v mesiaci apríl 2016 i) majetkové priznania starostu
obce Ľubomíra Friča, riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej, riaditeľky ZPS
Karita PhDr. Ľubomíry Glonekovej, kontrolórky obce Ing. Kataríny
Budveselovej j) informáciu starostu obce o dobropise vo výške 5 400,-€ od
firmy EURO MM s.r.o. Žilina za nedodaný nábytok do ZPS Karita, na základe
vykonanej kontroly zástupcu starostu Júliusa Sokola, Ing. Kataríny
Budveselovej kontrolórky obce a PhDr. Ľubomíry Glonekovej riaditeľky ZPS
Karita k) Informácie starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa
Sokola o stave prác na zbernom dvore a potrebe vysporiadania pozemku pod
prístupovú komunikáciu k nemu, ako aj plánovanej výstavbe ČOV l)
informácie zástupcu starostu Júliusa Sokola, Stanislava Sekana o
pripomienkach Bc. Simony Sliackej k zabezpečeniu bezpečnosti na miestnej
komunikácii ku ZŠ s MŠ počas plánovanej výstavby BD v tejto lokalite. m)
kritiku Bc. Ladislava Balážeca k výrubu stromov v lokalite pri ZŠ s MŠ kde sa
má stavať bytový dom, s jeho názorom súhlasil aj predseda stavebnej komisie
Ing. Martin Sameliak,

n) informáciu starostu Ľubomíra Friča k výrubu stromov v obci o) e-mailové
správy, ktoré boli v poslednej dobe zverejnené na web stránke obce p)
informáciu Ing. Martina Sameliaka, že má pripravený plán osadenia zrkadiel,
retardérov a odstránenia prekážok pri miestnych komunikáciách v obci, ktoré
zverejní na stránke obce q) podnety zástupcu starostu : rekonštrukcia
miestnej komunikácie pri Radovke, do Kolieska s návrhom položenia
súvislého asfaltového koberca, opravenia dlažby pred rodinným domom
Miroslava Adamčiaka, oprava budovy trafostanice pri ZPS Karita, oprava
odkvapového zvodu na predajni CBA Verex r) podnety na opravy ciest od
poslancov Ing. Sameliaka, Ing. Smiteka, Mgr. Hladišovej a D. Adamčiaka s)
informácie Ing. Ľ. Rybáka aj ostatných poslancov na častú poruchovosť
obecného rozhlasu t) pripomienku zástupcu starostu Júliusa Sokola v akom
stave je realizácia akcie na pozemku v lokalite Magurka - Panská lúka, ktorý
bol prenajatý Ing. Rastislavovi Huttovi
3. Ukladá: a) finančnej, školskej a športovej komisii OZ na zasadnutí dňa
13.4.2016 o 16,00 hodine prejednať dôvodovú správu ZŠ s MŠ v
Partizánskej Ľupči za účasti riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Malvíny Zvarovej a
ekonómky ZŠ s MŠ a navrhnúť výšku dofinancovania ZŠ s MŠ, ktorá bude
schválená na mimoriadnom zasadnutí OZ b) finančnej komisii prejednať
návrh poslancov na zvýšenie ceny pozemkov v lokalite Magurka a predložiť
na budúce zasadnutie OZ na schválenie
4. Poveruje: a) starostu obce Ľubomíra Friča zadať firme TREOS L.
Mikuláš vypracovať štúdiu výstavby BD v lokalite pri ZŠ s MŠ b) starostu
obce Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola jednať s RO SPF v
L. Mikuláši o možnosti pozemku parc. č. EKN 2262/2 na obec Partizánska
Ľupča, na ktorom bude obnovená prístupová cesta k zbernému dvoru
a ČOV c) starostu Ľubomíra Friča a zástupcu starostu Júliusa Sokola
jednať s DI a OU odborom dopravy a miestnych komunikácii v L. Mikuláši o
spôsobe a financovaní osadenia zvislého dopravného značenia v obci d)
Ing. Martina Sameliaka a Ing. Petra Smiteka vytypovať a osloviť firmy za
účelom rekonštrukcie miestnych komunikácii (termín ihneď) e) Ing. Martina
Sameliaka a Ing. Petra Smiteka jednať na MONDI SCP v Ružomberku o
možnostiach vybudovania resp. financovania detského ihriska v lokalite
Kamence f) zástupcu starostu jednať s Ing. Jakubom Frackowiakom z firmy
CBA Verex o oprave odkvapového zvodu na predajni v KD g) starostu
osloviť SSE Distribúcia Žilina ohľadom opravy budovy trafostanice pri ZPS
Karita h) starostu Ľubomíra Friča zistiť možnosti obmedzenia parkovania na
chodníkoch v obci i) starostu obce Ľubomíra Friča preveriť, či boli dodržané
podmienky nájmu pozemku pre Ing. Rastislava Huttu
5. Súhlasí: a) s výsadbou náhradnej zelene na obecných pozemkoch, ako
kompenzáciu za výrub stromov v obci b) so zriadením Školského klubu pri
ZŠ Rumana v L. Mikuláši/ jedná sa o ŠKD žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v DO
Železnô, obec nebude zriaďovateľom tohto klubu/
6. Nesúhlasí: a) s predajom pozemku parc. č. 1359 v kú Partizánska
Ľupča nachádzajúci sa pri Radovke - 6 b.j. výlučne p. Pavlovi Vajdovi a
doporučuje ho SPF predať v celku pre vlastníkov rod. v Radovke: Pavlovi
Vajdovi, Antonovi Targošovi s manželkou, Emílii Adamčiakovej s dcérami
Emíliou a Danielou, Matejovi Bencovi s manželkou, Jane Chalupkovej a
synom Michalovi so Štefanom, Jolane Hegedüšovej, v spoluvlastníckom
podiele 1/6-ina b) so zastupovaním obce Partizánska Ľupča p. Matúšom
Kráľom OZ Priatelia prírody, nakoľko obec Partizánska Ľupča má v zmysle
zákona 369/1990 Zb. v úplnom znení na zastupovanie starostu, resp.
zástupcu c) s predajom pozemku pre p. Benkoviča v lokalite Magurka na
základe vyjadrení LKPS v P. Ľupči a S NAPANT, ktoré sú zapracované v
SÚP obce P. Ľupča d) s preplatením faktúry od RSDr. Jozefa Tlamku z
bytovej agentúry J+J za poradenskú činnosť, nakoľko sa odvoláva na
zmluvu, ktorá nebola uzavretá
7. Konštatuje, že uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ
zostávajú na splnenie : a) schody k potoku Ľupčianka pri rod. dome č. 200
b) zvodidlá pri bytovke na hornom konci smerom ku LKPS – pravá strana c)
vybudovanie spomaľovačov na miestnych komunikáciách v obci, zrkadiel na
križovatkách podľa plánu predsedu stavebnej komisie Ing. Martina
Sameliaka d) odstránenie prekážok pri miestnych komunikáciách v obci.
V Partizánskej Ľupči 07.04.2016
Návrhová komisia : Július Sokol, Dušan Adamčiak
Overovatelia : Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
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Uznesenie č. 4/2016 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa
16. mája 2016 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje: a) návrhovú komisiu v zložení: Stanislav
Sekan, Ing. Juraj Kandera b) Overovateľov zápisnice : Július
Sokol, Ing. Ľubomír Rybák c) starosta určil zapisovateľku :
Bc. Danu Havlanovú d) Program OZ e) predaj pozemku Ing.
Šlachtovskému o výmere 124m², zmluva bude pripravená
právnikom f) dofinancovanie ZŠ podľa doporučení finančnej a
školskej komisie g) účelovú dotáciu pre Základnú školu v
Partizánskej Ľupči vo výške 11 900 Eur na základe žiadosti
ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči h) kúpu domu č.d. 438 v
historickom centre obce „Paškovie dom“ za sumu 12 000 Eur,
ktorá je daná znaleckým posudkom i) kúpu domu č.d. 354 od
pána Juraja Petrulu za sumu 1 500 Eur j) správcu
multifunkčného ihriska pána Pavla Dvorského s odmenou 450
Eur (brutto)/štvrťrok k) odpredaj obecných pozemkov pre
pána Martina Bartíka s manželkou o celkovej rozlohe 191 m2,
v cene 5 Eur/m2 na základe predloženého geometrického plánu
l) zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov pre
Poľovnícke združenie Ľupčianka, ktoré sa nachádzajú pod ich
budovami v cene 5 Eur/m2 na parcelách 1530/1, 1530/2 časť
1457/5, na ktoré bude vypracovaný geometrický plán m) cenu
za odpredaj obecných pozemkov v m.č Magurka v cene 40
Eur/m2 n) zmeny v rozpočte obce Partizánska Ľupča o) návrh
starostu obce na dotáciu z rozpočtu obce 10 000 Eur na
organizáciu jubilejného desiateho ročníka remeselníckeho
jarmoku
2. Berie na vedomie: a) informáciu starostu obce Ľubomíra
Friča a predsedu stavebnej komisie Ing. Martina Sameliaka
ohľadne ponúk na opravu ciest v správe obce s tým, že budú
vyhodnotené do 21.5.2016 b) informáciu starostu obce
Ľubomíra Friča o zmluve o spolupráci s firmou TREOS s.r.o
Liptovský Mikuláš, ohľadne štúdie na výstavbu bytového
domu c) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča ohľadne
zverejnenia predaja pozemku pre Ing. Šlachtovského d)
informáciu predsedu finančnej komisie Ing. Ľ. Rybáka
ohľadne financovania Základnej školy v Part. Ľupči e)
informáciu zástupcu starostu obce Júliusa Sokola o oprave
schodíkov k potoku Ľupčianka pri RD pani Kúkolovej f)
informáciu Ing. P. Smiteka o možnosti rozšírenia kapacity
materskej školy a potrebe príprav projektu do 15.6.2016 g)
informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o odovzdaní
multifunkčného ihriska do užívania obci dňa 16.05.2016 h)
informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o žiadostiach na
správcu multifunkčného ihriska

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa
13.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
a s drobnými
stavebnými
odpadmi na území obce Partizánska
Ľupča, s účinnosťou od 1.7.2016.
Plné
znenie
je
zverejnené
na
www.partiznskalupca.com

i) žiadosť o vyjadrenie pre realitnú kanceláriu
REALITY ALPIA j) informáciu zástupcu starostu
obce Júliusa Sokola o stave vysporiadania cesty pri
základnej škole k) žiadosť spoločnosti LK Servis
Part. Ľupča o premiestnenie tabule „Obec
Partizánska
Ľupča“
za
bytovky
pri
poľnohospodárskom dvore, alebo až za pílu l)
informáciu pána Jána Kráľa o umiestnení výstavby
bytového domu a znehodnotení jeho pozemku na
výstavbu rodinného domu, ktorý sa nachádza
v lokalite, kde sa plánuje výstavba bytového domu
m) informáciu Ing. Jaroslava Jaroša ohľadne pohybu
líšok v obytných zónach, kde žiada riešenie zo strany
obce n) odporučenie finančnej komisie na stanovenie
ceny na odpredaj obecných podzemkov v lokalite
Magurka na 40 Eur/m2 o) informáciu riaditeľky ZPS
Karita PhDr. Ľ. Glonekovej o fungovaní a
financovaní ZPS Karita p) informáciu Ing. Juraja
Kanderu o stave lavičky smerom na „Koliesko“ q)
informáciu Ing. Juraja Kanderu o stave a potrebe
opravy dreveného obkladu, ktorý tvorí súčasť
pomníka na námestí r) informáciu Ing. Juraja
Kanderu o znečistení pozemku pri zrážke na
„Koliesku“ a vyčistení tejto lokality v rámci brigády
čistenia potoka s) informáciu zástupcu starostu obce
Júliusa Sokola o návšteve družobnej obce v
Slovenskej Ľupči
3. Poveruje: a) Starostu obce Ľubomíra Friča konať
vo veci na podanie projektu pre zberný dvor do
23.05.2016 b) starostu obce Ľubomíra Friča
pripraviť žiadosť na rozšírenie MŠ s firmou
ULTIMA RATIO Liptovský Mikuláš c) starostu
obce a zástupcu starostu jednať so slovenskou
správou ciest o premiestnení tabule obec
„Partizánska
Ľupča“
za
bytovky
pri
poľnohospodárskom dvore alebo až za pílu d)
starostu obce Ľubomíra Friča jednať s poľovným
združením o odchyte líšok pohybujúcich sa po obci
e) starostu obce jednať s firmou TREOS Liptovský
Mikuláš o výstavbe bytového domu
4. Ukladá: a) stavebnej komisii prejednať
umiestnenie spomaľovačov a zrkadiel na základe
predloženej dokumentácie
5. Konštatuje, že uznesenia z minulých zasadnutí
zostávajú na splnenie.
V Partizánskej Ľupči 19.5.2016
Návrhová komisia : Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Július Sokol

Obecný úrad ponúka na
predaj občanom, ktorí majú
v obci trvalý pobyt, nádoby
na tuhý komunálny odpad.
Cena jednej nádoby je 26 €.
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Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky
podlieha evidencii psov.
Dňa 24.4.2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Partizánska Ľupča.
Jednou z povinností obce, ktorá vyplýva z toho nariadenia je viesť túto
evidenciu psov. Žiadame obyvateľov Partizánskej Ľupče, aby si prišli svojich
psíkov zaevidovať a následne im bude vydaná evidenčná známka. Prosíme aj
občanov, ktorí už zaplatili daň za psa, aj tých občanov, ktorí sú oslobodení od
poplatku za psa, aby si prišli tieto evidenčné známky prevziať na obecný úrad
počas stránkových dní.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA č. 1 /2016 O NIEKTORÝCH
PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Obec Partizánska Ľupča v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Partizánska Ľupča o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Partizánska Ľupča (ďalej len „VZN“) :
§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území obce:
a) práva a povinnosti osôb pri držaní psov v obci, b) úprava podrobností o vodení psov, c) vymedzenie miest, kde je voľný
pohyb psa zakázaný,
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných
priestranstiev psami, f) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa.
2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu, ktorá psa vedie.
§ 2. Základné pojmy
1. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa
nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
2. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, b) používaný horskou službou, c) používaný pri
záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, d) poľovný, e) ovčiarsky, f) vodiaci, g) používaný počas výcviku
alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
3. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
§ 3 Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia").
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v
mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa, b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
držiteľa psa, d) umiestnenie chovného priestor
u alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa, e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, f) úhyn psa, g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo
údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné
číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,00
€ vydať náhradnú známku.
§ 4 Podrobnosti o vodení psa
1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa
evidenčnou známkou.
2. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 3 § 24 a
25 Trestného zákona.
3. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba , ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná
ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá, a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
4. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne
4
úkony, na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol;
ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
§ 5 Zákaz voľného pohybu psa
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v zastavanom území obce Partizánska Ľupča.
§ 6 Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) do budovy Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča, b) do areálu Základnej školy s materskou školou
Partizánska Ľupča, c) do areálu futbalového ihriska, d) do budovy obecného úradu, e) do budovy kultúrneho domu, f) do
budovy dobrovoľného hasičského zboru obce, g) do areálu cintorína a pietnych miest obce.
2. Miesta podľa bodu 1. musia byť viditeľne označené, pričom toto značenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy
alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov, psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej
ochrany.
§ 7 Znečisťovanie verených priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto
bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoba na uličné smeti (malá smetná nádoba), prípadne špeciálne
označené nádoby určené na výkaly psov.
§ 8 Priestupky
1.Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držanie psov v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 9 Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči sa uznieslo na tomto VZN dňa 07.04.2016.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 01/2013 prijaté dňa 15.02.2013.
3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
Ľubomír Frič starosta obce

Na základe pozvania starostu obce Slovenská Ľupča sa na
16. ročníku Turičného jarmoku v Slovenskej Ľupči v sobotu
14. mája 2016 za našu obec zúčastnili zástupca starostu
Július Sokol a poslanci Ing. Ľubomír Rybák a Mgr. Petra
Hladišová. Po privítaní na obecnom úrade starostom Ing.
Miroslavom Macákom spolu s pracovníčkami
Ocú
a starostom obce Vlčany sme si vymenili skúsenosti
z fungovania obecných úradov, obecných zastupiteľstiev,
vydávania obecných novín. Zistili sme, že problémy sú
v podstate rovnaké, niekde väčšie niekde menšie. Veľa záleží
aj na zložení OZ. Obec Slovenská Ľupča prevzala tohto roku
ocenenie za 1. miesto vo vydávaní obecných novín v rámci
celej SR. Skonštatovali sme, či by sa aj náš obecný úrad
neprihlásil do tejto súťaže, nakoľko aj my máme naše obecné
noviny na výbornej úrovní.

Jarmok bol zorganizovaný dobre, trochu ho kazilo
počasie – mrholilo. Program sa preto dopoludnia
konal v kultúrnom dome. Po prevzatí putovnej
varechy starostom obce Slovenská Ľupča sme so
starostami a hosťami pokrstili knihu Nárečový
slovník zo Slovenskej Ľupče alebo PO
LUPČIANSKI od JUDr. Jána Kováčika a to kvetmi
lipy.
Program bol pestrý, ktorý pokračoval
vystúpením
detských súborov, žiakov ZUŠ
a hudobných skupín. Na poludnie sa konal sprievod
obcou, tohto roku bolo v ňom menej aktérov možno
aj vinou počasia. Výborné vystúpenie hudobnej
skupiny HITBAND. Popoludní
sa vyčasilo
a program pokračoval na námestí. Pekné výstavky
remesiel boli umiestnené v Gazdovskom dvore
a v stánkoch po celom trhovisku, kde prevládali
výrobky rôznych remeselníkov. Myslím si, že
takéto stretnutia majú význam či už po kultúrnej
stránke , udržiavaním tradícii remesiel, výmenou
skúseností. Zástupcovia obcí si majú čo povedať
a na základe vzájomných informácií sa môžu
zlepšovať vo svojej činnosti. Veľa skúseností
a poznatkov sme získali aj v debate so starostom
z východoslovenskej obce Široké Ing. Stanislavom
Bartošom, ktorá sa okrem iného pýši, že ako jediná
na Slovensku má svoje obecné platidlo Širocký
sokol. Na tomto podujatí sme sa cítili výborne po
každej stránke a pozval som na náš 10. ročník
Remeselníckeho jarmoku 24. septembra 2016
starostu našej družobnej obce Slovenská Ľupča
s kolektívom.
Július Sokol - zástupca starostu
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Nová legislatíva, ktorá sprísnila podmienky nakladania s odpadom vymedzuje pôvodcom aj držiteľom
odpadu už nielen právo a povinnosť, ale aj zodpovednosť za jeho efektívne využitie. Obciam ukladá
povinnosť vytvoriť podmienky pre separovaný zber odpadu. V našej obci máme zavedený separovaný zber
odpadov formou zberných stanovíšť.
Realizácia zberného dvora je ďalšou etapou komplexného systému odpadového hospodárstva v obci
Partizánka Ľupča. Stavba zberného dvora je situovaná mimo zastavenej časti obce, v tzv. priemyselnej zóne
na obecných pozemkoch, poniže píly spoločnosti Vokuma. Užívateľmi budú všetci občania obce a jej
prevádzkovateľom bude obec. Termín začatia stavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka a celkové
náklady predstavujú 369 000 €. V prípade získania finančných prostriedkov na výstavbu zberného dvora by
obec vyriešila problém s biologicky rozložiteľným odpadom a tým aj ďalšie znečisťovanie obce takýmto
odpadom.
r.r.

Aj týmto sa chcem v mene Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi a. v. v Partizánskej Ľupči
poďakovať zastupiteľstvu obce Partizánska Ľupča
ako aj vyššie spomenutým sponzorom, ale aj
jednotlivcom, ktorí nám podali pomocnú ruku a tak aj
s ich pričinením mohlo dôjsť k okrášleniu
historického jadra našej obce. Obnovený Lutherov
dom bude po posvätení slúžiť na vnútro-misijné
aktivity cirkevného zboru a na jeho poschodí sa budú
môcť v apartmánoch ubytovať návštevníci našej
obce. Sme vďační Pánu Bohu za pomoc
a požehnanie, ktorým nás doposiaľ zahrnul a viedol,
aby tak obnovený Lutherov dom v našej obci bol
svedectvom horlivosti a duchovným odkazom
blížiacich sa osláv 500 výročia Lutherovej
reformácie, ktorú si celý kresťanský svet pripomenie
na budúci rok.
Mgr. Ján Molčan, zborový farár

Obyvateľom našej obce určite neunikol pohľad na
zrekonštruovanú fasádu „Lutherovho domu“ pri
evanjelickej fare. Už od začiatku januára tohto
roku intenzívne pokračovali práce na obnove
interiéru tohto starobylého objektu, ktorý je vo
vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.
v. v Partizánskej Ľupči. Po generálnej oprave
evanjelického kostola a fary sa tak plní ďalší sen
duchovného pastiera a miestnych veriacich, ktorým
záleží aj na hmotnom zveľadení dedičstva otcov.
Celková rekonštrukcia Lutherovho domu, okrem
svojpomocnej brigádnickej práce veriacich si
doposiaľ vyžiadala sumu 100 000,- eur, ktoré
cirkevný zbor financoval z milodarov a vlastných
zdrojov. Veľkú sponzorskú pomoc pri rekonštrukcii
interiéru Lutherovho domu nám poskytol miestny
Lesný komposesorát s.r.o., LK-SERVIS spol. s.r.o.
Partizánska Ľupča, obec Liptovské Vlachy,
Združenie priateľov prírody Liptovské Sliače
a v neposlednom rade obec Partizánska Ľupča, ktorá
nám poskytla finančnú dotáciu 5 000,- eur na
obnovu fasády.

Foto: Dagmar Bruncková
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VYČISTILI ĽUPČIANKU
Dňa 21. mája 2016 zorganizoval obecný úrad
v spolupráci
s miestnymi
organizáciami
brigádu pri čistení potoka Ľupčianka a okolia.
Za krásneho počasia sa zišlo asi 40 ochotných
ľudí, ktorým nie je ľahostajná čistota svojho
okolia. Z brehov a koryta boli odstránené
dreviny a veľa odpadu, ktoré do potoka
nepatria. Ďalšia skupina robila poriadky
s výsadbou zelene na námestí. Poprestríhali
prerastené kríky, vytrhali burinu a prázdne
miesta vysypali kôrou. Starosta Ľubomír Frič
vyslovil
veľké
poďakovanie
všetkým
ochotným
brigádnikom
a po
poctivo
vykonanej práci všetkých pozval na chutný
guláš.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa zúčastnili brigády pri čistení obce
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... takto privítal jarmočných hostí starosta Ľubomír Frič
pred ôsmymi rokmi. Vtedy sa jarmok konal už po
druhýkrát.

Socha uhorského kráľa Bela IV., ktorý v rokoch 1235
– 1270 Ľupči udelil právo trhu, bola vyrezaná
rezbárom Miroslavom Trnovským z Kalamien v roku
2010,
pri príležitosti konania 4. ročníka
remeselníckeho jarmoku. Túto a ešte tri ďalšie jeho
diela môžete obdivovať každý rok počas jarmočného
dňa. Sochy sú v súčasnosti umiestnené v priestore
kultúrneho domu.

Pred 10. rokmi sme históriu obce oprášili
a organizovať tradičné jarmoky sme sa pokúsili.
Tak to išlo 9 rokov – rok čo rok,
aj tohto roku sa bude konať
remeselnícky jarmok.
Tento rok sa všetkým na známosť dáva,
že 24. septembra 2016
bude veľká oslava.
Bude sa konať 10. ročník remeselníckeho
jarmoku, preto nám už teraz
treba organizačne pridať do kroku.

Musíme sa na túto udalosť dobre pripraviť,
aby sme Vás mohli pestrým programom prekvapiť
Preto Vás všetkých srdečne na tento deň pozývame
a s dobrými námetmi a vašou pomocou privítame.
Aj naši sponzori nech sa nedajú zahanbiť
a vecným alebo finančným darom nás môžu potešiť.
Príďte preto všetci, ktorí sa chcete zabaviť
a chcete v tento deň na oslavách byť.
Nech rezká muzika vyhráva do rána,
nech bude celý deň v Ľupči skvelá nálada.
A keď sa za rok všetci v zdraví stretneme,
ďalší ročník jarmoku si znovu užijeme.
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Každý človek pri narodení dostane od sudičiek do vienka darček – svoj osud.
Nie je to len šťastie, láska, dostatok financií, veľa zdravia, ale aj dlhý vek. Ale
nie každému je umožnené dožiť sa vysokého veku.
Naša najstaršia spoluobčianka, pani Vilma Záskalická je výnimka, pretože
30. marca 2016 oslávila vzácne životné jubileum – 95 dožitých rokov.
Za celý svoj život prežila veľa radostí, ale aj starostí. Spolu s manželom
s láskou vychovali 3 deti – dcéru a dvoch synov a teraz sa teší z dvoch vnúčat
a 3 pravnúčat. Keď ju pred niekoľkými rokmi navždy manžel opustil, jej život
sa veľmi zmenil. Starostlivosť o deti, dom, záhradu zostala na jej pleciach.
Keď odišla do dôchodku, nezaháľala. Zaujímala sa o dianie v obci, s ľuďmi
debatovala a neboli jej ľahostajné ani nastolené problémy, ktoré všetkých
trápili. Pre radosť jej zostali kvietky v záhrade, záhumnie, ako sa však roky
míňali, so silami už nevládala a ani nohy ju už tak neposlúchali. Preto odišla
k dcére Katke do Žiliny, aby v pohode prežívala pokojné dni staroby.
Napriek vysokému veku má ešte obdivuhodnú pamäť a je ako chodiaca
kronika, v ktorej sa ukrývajú všetky udalosti. Pamätá si ľudí, majstrov,
remeselníkov a všetko, čo bolo v našej obci významné.
Vážená pani Vilma Záskalická, želáme Vám pri tejto vzácnej príležitosti
veľa šťastia, lásky, hlavne plnú náruč zdravia. Nech dni neskorej jesene
prežijete s deťmi a vnúčatmi v pohode a spokojnosti. Nech je k Vám ešte osud
žičlivý a neuzavrie Vašu životnú púť. Ďalšie dni nech sú ešte plné pevného
zdravia. To Vám k 95. narodeninám želá kolektív pracovníkov obecného
úradu a všetci spoluobčania.

Optimistická a usmievavá pani Helena Čižmová
s radosťou privítala gratulantov pri príležitosti
životného jubilea 80 rokov. Do pamätnej knihy
venovala aj svoj podpis.

ZO SZPB gratuluje svojim členom
Všetko len to najlepšie, veľa dobrého zdravia,
spokojnosti a pohody v kruhu svojich
najbližších prajú :
Márii Kollárovej 92 r., Gizele Matulovej 89 r.,
Elene Vierikovej 75 r., Božene Kohútovej 65 r.

Nataša Subulá
Richard Zubaj
Michaela Čončoľová
Michal Kandera

ROZLÚČILI SME SA
Ladislav Bartík 59 r.,
Ľubomír Hladiš 44 r.

Členovia organizácie sa zároveň lúčia so svojou
členkou Ivetou Beňovou vo veku 54 rokov.
Rodine vyslovujú hlbokú a úprimnú sústrasť z jej
predčasného odchodu.
SZTP blahoželá svojim členom k ich životnému jubileu
Emília Víťazová 60 r., Božena Kohútová 65 r.,
Iveta Adamčiaková 55 r., Dušan Bartánus 60 r.,
Ľubomír Kúkol 60 r.
Prajeme Vám zdravia, šťastia dosť, nech slniečko Vám
svieti pre radosť.
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V marci tohto roku sa dožil pekných 90 rokov člen ZO
SZPB v Partizánskej Ľupči – Ján Bella. Je jedným zo
zakladajúcich členov našej organizácie a dlhé roky
zodpovedne vykonával funkcie vo výbore. Teraz, keď mu
už zdravie nedovolí plne sa venovať úlohám v organizácii,
bol schválený členskou schôdzou za čestného člena
výboru. V duchu jeho životného presvedčenia, ktorým
bola pracovitosť, čestnosť, spravodlivosť a porozumenie
vychovával aj svoje štyri deti, z ktorých dve sú tiež členmi
našej organizácie. Jubilant je jedným zo štyroch našich
ešte žijúcich členov – priamych účastníkov Slovenského
národného povstania.

Pán Ján Bella sa rád priučí i modernej technike.

Niektoré jeho vojnové spomienky sa výbor našej základnej organizácie rozhodol zverejniť v tlači. Deje sa to v záujme
pripomenutia hrôz vojny, hlavne pre mladú generáciu, ktorá ich nezažila, aby nedopustila ich opakovanie. Jubilant
spomína, že celé odbojové hnutie a príprava na povstanie sa museli konať v tajnosti. Aj u nich doma, už od roku 1943 sa
ilegálne schádzala odbojová skupina pána Jána Maťagu. On, spolu s Jánom a Gustávom Beňom, ako najmladší, mali za
úlohu strážiť tieto tajné schôdzky, na ktorých sa okrem iného už robili prípravy na ozbrojené protifašistické vystúpenie
a na záver sa potichu zaspievala internacionála. Jeho otec Ľudovít sa začiatkom augusta 1944 stal podpredsedom
ilegálneho revolučného národného výboru v obci.
Ešte pred vznikom SNP on, spolu s ďalšími rovesníkmi sa dobrovoľne prihlásili k partizánom, boli to páni Ján Janči,
Ladislav Gálfy, Gustáv Beňo, Juraj Guoth, Jozef Kohút, Tomáš Poliak, Jozef Kráľ a ďalší. Najprv si urobili bunker
v Blatníku a v noci sa odvážili do blízkej horárne na Čerpiator. Tam mohli ísť len vtedy, ak v oblôčiku na maštali
nesvietilo červené svetlo, lebo to znamenalo nebezpečenstvo.
Ťažko sa mu hovorí o týchto neľahkých časoch spojených s vojenskou príslušnosťou, o primitívnych životných
a hygienických podmienkach, o pocitoch odlúčenosti, biedy, chladu a často aj hladu.
Spomína si aj na osobné stretnutia so sovietskym partizánskym veliteľom Jegorovom na Prašivej, na ktorom boli
prítomní aj Ján Maťaga a Juraj Guoth.
Po potlačení SNP Nemci natrvalo obsadili Ľupču vojenskou posádkou a nasledovalo vypočúvanie, prenasledovanie
a zatýkanie osôb podozrivých zo spolupráce s partizánmi. Neobišlo to ani jeho rodinu. Našťastie dostali včas „hlášku“.
Preto jeho otec, mlynár, sa ukryl pred perzekúciou vo vodnom mlynskom kolese a Nemci ho nenašli. Zaistili, ale jeho
matku Paulínu, ktorú fašisti zobrali z domu, vypočúvali v Ružomberku a odvliekli do zajatia do Riesenburgu. Domov sa
vrátila aj v júni 1945 – viac ako mesiac po skončení vojny, dovtedy ju považovali už za mŕtvu.
Výbor ZO SZPB želá jubilantovi veľa rokov spokojnej jesene života a pripája aj jeho prianie, aby sa vojnové časy už
nikdy viac nevrátili.
Miroslav Mrázik, predseda ZO SZPB v Part. Ľupči

Nedávno sa mi do rúk dostala veľmi pekne spracovaná kniha,
Významní slovenskí právnici z Liptova od autora Jozefa Vozára,
ktorý napísal desiatky vedeckých, odborných článkov a kapitol do
monografií doma i v zahraničí.
Autor v publikácii predstavil štyroch slovenských právnikov Emila Stodolu, Augustína Rátha, Štefana Lubyho a Adolfa
Zátureckého. A práve naposledy menovaný Adolf Záturecký (1884
– 1958) je významná osoba aj pre našu obec, nakoľko sa
v Partizánskej (vtedy Nemeckej) Ľupči narodil a navštevoval tu aj
ľudovú školu. Zaslúžil sa o rozvoj právnického názvoslovia.
Prešiel rôznymi právnickými povolaniami, aby sa nakoniec stal
sudcom. Zastával najvyššie sudcovské funkcie v medzivojnovom
Československu. Presadil sa na Najvyššom súde ČSR, kde pôsobil
od roku 1936 vo funkcii prezidenta. Od roku 1938 bol ako jediný
Slovák sudcom a zároveň predsedom Ústredného súdu ČSR. Popri
svojej bohatej sudcovskej práci nezabúdal na teóriu. Za jeho
celoživotné dielo v oblasti práva mu Univerzita Komenského
udelila titul doctor honoris causa.
Monografiu týchto štyroch významných osobností, ktorí presiahli
nielen hranice regiónu, ale aj štátu je možné vypožičať si v10miestnej
knižnici.
Renáta Antolová

JEMNÁ MOTORIKA
Precvičovanie jemnej motoriky v sovičkovej triede
je zamerané na rozvíjanie pohybov, ktoré umožňujú
lepšiu koordináciu prstov, rúk, očí atď. Cieľom
týchto cvičení je, aby sa dieťa naučilo písať a aby
získalo zručnosti, ktoré by zahŕňali tak zmyslovú,
ako aj motorickú stránku. Preto naše edukačné
aktivity sú zamerané na strihanie a nalepovanie
rôznych materiálov – koláže, skladanie obrázkov –
puzzle, kreslenie a vystrihovanie geometrických
tvarov a nalepovanie ich, maľovanie s rôznymi
druhmi farieb, modelovanie z modelovacej hmoty.
Mgr. Jana Vieriková

ČO SME PREŽILI

DEŇ MATIEK
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamičkám, babičkám,
krstným mamkám a tetám. V nedeľu sme sa všetci stretli
v kultúrnom dome v Partizánskej Ľupči. Bol to krásny a jarný
nevšedný deň, detičky – sovičky pripravili si krátke básničky
a čarovné kvietočky, lebo chceli potešiť svoje milované
mamičky.
Mgr. Jana Vieriková

MAREC
čítajme deťom, divadielko Múzadielko
tešíme sa na Veľkú noc, cirkus Jacko

APRÍL
Návšteva
Liptovského
múzea
v Ružomberku + tvorivá dielňa, šantenie
v parku Š. N. Hýroša v Ružomberku,
zápis do 1. ročníka, Koníky naši
kamaráti, návšteva Univerzitnej knižnice
v Ružomberku, muzikál – Psíčkovo,
logopedická depistáž

Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
básne krásne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.

MÁJ
tvorivá dielňa s rodičmi „Brušné tance“,
Deň matiek,
vystupovanie detí v Karite,
muzikoterapia pre deti,
koníky naši kamaráti,
stavanie mája, majáles

JÚN
Celé Slovensko číta deťom,
MDD – AOS Demänová,
kúpanie v GINO PARADISE
v Bešeňovej,
muzikoterapia pre deti,
koníky naši kamaráti,
predplavecký výcvik,
rozlúčka s predškolákmi
koncoročný výlet – Čutkovská
dolina

LÚČIME SA S
PREDŠKOLÁKMI
Do školy odchádzajú: Buda Denisko, Dobáková Dianka, Dvorská Adelka, Fris Jakubko,
Gejdošová Lujzinka, Gregor Martinko, Juríček Lukáško, Kanderová Laurinka, Machová
Riannka, Mráziková Natálka, Porubský Samko, Švidroň Jakubko, Švidroňová Veronika,
Urban Maťko, Vanfleteren Eliska
Naším budúcim prvákom prajem veľa lásky, radosti a úspechov v škole a rodičom
trpezlivosť pri zvládaní prvých krokov detí v škole.
triedne učiteľky: Bc. Henrieta Fričová, Mgr. Jana Vieriková
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S veľkým očakávaním a radosťou sme cestovali autobusom do Ružomberka. Navštívili sme Liptovské múzeum, kde
nás privítala Červená čiapočka a hneď sme boli v rozprávke. Zatúlali sme sa ku zvieratkám, stretli sme sa v tvorivej
dielni, zahrali na ihrisku a ujo šofér nás priviezol naspäť do našej Rozprávkovej škôlky. Chceli sme sa všetci trošku na
jar rozhýbať, tak sme sa stretli na aktivite –„ Cvičenie rodičov a detí“. Za doprovodu svižnej hudby a aktívnej
cvičiteľky sme zažili veselé popoludnie s ochutnávkou zdravých dobrôt, ktoré priniesli šikovné mamičky. Nezabudli
sme ani na “Marec – mesiac knihy“. Už druhýkrát sme navštívili Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Za doprovodu milej sprievodkyne sa deti oboznámili s modernou počítačovou technikou,
s rozprávkovými knihami, priestormi knižnice. Nezabudli sme ani na pitný režim – občerstvenie v bufete. Zahrali sme
sa aj na malých pestovateľov – sadili sme šošovicu, fazuľu a vytvorili sme aj herbár z lúčnych a záhradných kvetov.
Pozorovali sme rôzny hmyz cez zväčšovacie sklo a okolitú prírodu cez detské ďalekohľady. Deti navštevujú aj
muzikoterapiu, jazdenie na poníkoch, čo prispieva k fyzickému aj psychickému rozvoju. Nechýbala nám ani návšteva
muzikálu „Psíčkovo“. Deti sa výborne zabávali. Odniesli si aj ponaučenie o slušnom správaní a pomoci iným.
Tešili sme sa na vystúpenie pre naše mamičky. Deti boli nádherné, smelé, veľmi nás všetkých potešili. Pripravili aj
darčeky pre mamičky. Bolo to veľmi dojímavé a milé. „Poďme dietky do radu, budeme mať parádu...“. Tradičný
majáles – veselá hudba, smiech detí, výborný guláš, grilovanie a ochota organizátorov pripraviť akciu pre deti aj
ostatných návštevníkov. To je už krásnou tradíciou. Škoda, že nám neprialo počasie. Ďakujeme všetkým za ochotu.
1. jún – Deň detí – navštívili sme Hotel Sojka so zaujímavým programom v prírode. Deň detí pokračoval aj na druhý
deň – kúpaním v termálnom kúpalisku v Bešeňovej. Znova patrí veľké poďakovanie všetkým ochotným rodičom,
organizátorom, pedagogickým pracovníkom. Pripravili sme akciu Rodičia a deti – výroba „Ekovlaku“. Nechýbala
dobrá nálada, pracovná aktivita a radosť zo stretnutia. Všetci sme zhodnotili školský rok a tešíme sa na ďalšie spoločné
stretnutia. Prajeme všetkým príjemné prázdniny.
Deti a pani učiteľky Mydielková a Beňová zo „Žabkovej triedy v Rozprávkovej škôlke.
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Milí rodičia a priatelia školy. Chceme sa Vám pochváliť s ďalšími
úspechmi našich žiakov na súťažiach:
Mladý záchranár civilnej ochrany. Naši žiaci Henrich Peterec,
Michaela Bartíková, Adam Vitáliš a Ema Urbanovičová pod vedením
pani zástupkyne Mgr. J. Vitálišovej, získali 1. miesto v okresnom kole
a postupujú na Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO do
Považskej Bystrice. Blahoželáme im a držíme palce v ďalšom kole!

Hliadka mladých záchranárov sa
zúčastnila na okresnej súťaži a dosiahla
krásne výsledky. Žiaci 4.ročníka: S.
Grilusová, R. Austová, L. Obrcianová,
M. Luptáková sa umiestnili na 1.
mieste v 1. kategórii. Žiaci 5. ročníka:
V. Švidroňová, L. Gejdošová, B. Kráľ,
S. Kisel, M. Zahradníková získali 2.
miesto v tej istej kategórii.
Žiaci
8.ročníka: B. Hladišová, M. Bartíková,
O. Švecová, J. Veselovská, E.
Haragová a E. Urbanovičová získali
pekné 5. miesto vo svojej kategórii.

Najlepší záchranári sú v Partizánskej
Ľupči a na súťaž ich pripravovala pani
zástupkyňa Mgr. J. Vitálišová.

V športovej súťaži Kinderiáda sa zúčastnili vybraní
žiaci 2. - 5. ročníka v sprievode pani učiteľky Mgr. M.
Juríčkovej. Peter Rybák, žiak 4. ročníka, získal 1.
miesto v hode kriketkou. V behu na 60 metrov sa na 6.
mieste umiestnila Marianka Petercová, žiačka
2.ročníka. Vanesska Švidroňová, žiačka 5.ročníka,
mala ôsmy najlepší skok do piesku s rozbehom. Matej
Frič, žiak 3. ročníka, súťažil ako náhradník s omnoho
staršími súťažiacimi. Pochvalu si zaslúži aj Viktorka
Hrdinová,
Zarinka Beňo a Samko Sameliak za
obrovskú snahu a súťaživosť.

Veru sme mali parádu, a to parádnu. V sobotu 28. mája Rada
rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Partizánskej
Ľupči pripravila pre deti a ich rodičov majáles na futbalovom
ihrisku. O tretej poobede nás odštartoval hodinový dážď, ktorý
nás len nabudil, aby sme si deň naplno užili. Pre všetky deti
bol pripravený vynikajúci guláš od našich dvorných
šéfkuchárov i sladké občerstvenie od obecného úradu.
Grilované špeciality rozvoniavali široko-ďaleko. Deti sa tešili
z pripravených súťaží, skákacieho hradu i z maľovania na tvár
a cukrová vata bola sladkou bodkou za pekne prežitým
popoludním.
Rada rodičov v spolupráci so základnou školou už pravidelne
organizuje mnohé akcie, podujatia a aktivity pre deti. Vždy je
potrebné každú akciu do detailov dobre pripraviť a zabezpečiť.
A touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkých rodičom,
celému kolektívu Základnej školy s materskou školou
i obecnému úradu za ochotu a snahu vždy pomôcť dobrej veci,
ktorej odmenou je radostný úsmev našich detí.
Mgr. Katarína Kováčová - predsedníčka rady rodičov
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Naša škola sa v tomto roku prvýkrát zapojila do celonárodného
projektu Celé Slovensko číta deťom, záštitu nad ním prebral
prezident Andrej Kiska. Celý projekt sa niesol v znamení hesla:
"Poď, budem ti čítať!" a hlavnou myšlienkou bolo: „Čítajme
deťom aspoň 20 minút každý deň!“ Čítali sme v škole počas
vyučovania, ale aj na verejných akciách v obci 2 dni v týždni,
od 30. mája do 3. júna. Na čítanie do školy a škôlky sme
pozvali ochotných rodičov a starých rodičov. Podstatou bolo,
aby deťom čítali svoju obľúbenú detskú alebo tínedžerskú
knihu.
Na verejné čítania sme v tomto roku pozvali významné
osobnosti z našej obce, ktoré sa nejakým spôsobom podieľajú
na verejnom živote. V utorok 31. mája to bola riaditeľka školy
Mgr. Malvína Zvarová a evanjelický kňaz Mgr. Ján Molčan.
Vo štvrtok 2. júna čítali poslanec obecného zastupiteľstva Ing.
Juraj Kandera a dobrovoľný hasič Filip Havlan, ktorý urobil
deťom aj prehliadku hasičských pomôcok a zásahového odevu.
Čítanie nám svojim programom spríjemnili dievčatá
z tanečného krúžku a úspešní recitátori zo súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Sme veľmi radi, že sme sa stretli
celkom v hojnom počte okolo 120 detí, rodičov a starých
rodičov. Veríme, že táto aktivita do budúcnosti pritiahne ešte
viac detí a hlavne rodičov a v budúcom školskom roku sa do
projektu zapojíme opäť.
Mgr. Michaela Turčanová (organizátor projektu)

OBNOVILI SME DLHOROČNÚ TRADÍCIU
Keďže naša škola má vo svojom výchovnovzdelávacom programe zahrnutú aj regionálnu
výchovu a na väčšine predmetov sa snažíme
tieto regionálne prvky aj uplatňovať, inak tomu
nie je ani na hudobnej výchove. Okrem spevu
tradičných ľupčianskych piesní a tanca Šimi,
šimi sa deti zoznamujú aj tradičnými zvykmi
v regióne a obci.
Preto sme v tomto školskom roku obnovili
tradíciu stavania mája. Máje sa v Ľupči stavali
na svätodušnú nedeľu. A tak sme sa aj my –
deti, učiteľky, ochotní hasiči a zopár rodičov
stretli v nedeľu 15. mája, aby sme si pred
školou jeden krásny máj postavili. Deti si
pripravili pod vedením p. učiteľky Turčanovej
krásne piesne, dievčatá z tanečného krúžku
pod vedením p. učiteľky Lehotskej tance a naši
škôlkári zo Sovičkovej triedy tanečnohudobné pásmo pod vedením p. učiteľky
Fričovej.
Máj nám pomohli zasadiť naši ochotní hasiči.
Všetci sme sa dobre zabavili a na záver naše
deti niektorých aj roztancovali. Veríme, že táto
tradícia bude pokračovať aj naďalej.
Mgr. Michaela Turčanová
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Apríl je aj mesiacom bezpečnosti. Preto sa aj naši žiaci 3. a 4.
ročníka s pani učiteľkami rozhodli navštíviť príslušníkov
policajného zboru a dňa 13.4.2016 sa zúčastnili projektu Správna
voľba v Liptovskom Mikuláši. Celý projekt a všetky aktivity sa
konali na policajnej stanici v Liptovskom Mikuláši. Viedla to
príjemná pani policajtka s pánom policajtom, ktorí žiakom
vysvetlili riziká pri nesprávnych rozhodnutiach. Na žiakov čakali
panely s informáciami o drogách a alkohole. Žiaci sa aj
prostredníctvom nich dozvedeli o nepriaznivých účinkoch drog,
alkoholu a cigariet. Vysvetlili im, aký vplyv a dopad majú drogy,
alkohol a cigarety na zdravie človeka, jeho rodinu, financie,
sociálny a osobný život. Žiaci plnili zážitkové úlohy, zapájali sa do
diskusie a vzorne odpovedali na otázky. Na záver sa zahrali
spoločenskú hru, ktorá pripomínala hru Človeče, nehnevaj sa. Do
cieľa sa však dostal len ten hráč, ktorý si zvolil správnu voľbu pri
hre.
Mgr. M.Juríčková

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým matkám celého
sveta. Slovo „mama“ je tým prvým slovom, ktoré sa naučí každý
z nás. Toto slovo má pre každého z nás veľký význam. Preto aj
naša škola každoročne pripravuje k tomuto významnému dňu,
akým je Deň matiek, program v podobe hovoreného slova, scénok,
spievaných piesní, tanca, hre na hudobnom nástroji. A taký bol aj
tohtoročný program, ktorý zrežírovala pani učiteľka Lanovcová.
Na úvod všetkých prítomných srdečne privítala pani riaditeľka
Zvarová a celkový program sa niesol v znení témy „veľká vďaka
patrí všetkým matkám.“ Tematické tance k programu so žiakmi
pripravila pani učiteľka Lehotská, spev žiakov nacvičila pani
učiteľka Turčanová. Výzdobu sály vytvorila pani učiteľka
Migasová, nacvičovanie dramatických scénok mali na starosti pani
učiteľky Juričková a Vanochová. V programe vystúpili s tanečným
číslom a hrou na klavíri žiačky ZUŠ Ľudovíta Fullu, ktoré
pripravovali pani učiteľky Betušová a Vernusová. Celý program
dotvárali powerpointové
prezentácie, ktoré pripravili pani
učiteľky Ganobjaková a Kenderová. Za technické zabezpečenie
programu zodpovedala pani učiteľka Servanská. Pani Janíčková
nám poskytla osvetlenie. S príhovorom na záver programu
pozdravil všetkých prítomných aj zástupca starostu, pán Július
Sokol. Veľká vďaka za predvedený program patrí v prvom rade
všetkým
žiakom,
ktorí
v programe
vystúpili
a
samozrejme všetkým, ktorí sa na jeho príprave a zabezpečení
podieľali.

Veríme, že týmto programom sme spríjemnili
nedeľné popoludnie všetkým prítomným, najmä
matkám.
Mgr. V. Lanovcová

Poďakovanie sponzorom
Ďakujeme našim štedrým sponzorom p. Ing. Petrovi Smitekovi
a p. Ing. Martinovi Sameliakovi za sponzorský dar - šatňové
skrinky pre žiakov 1. a 2. ročníka. Vďaka nim sme mohli
zorganizovať aj viaceré akcie mimo našej obce, mohli sme veľa
zažiť, pretože nám sponzorovali autobus na tieto školské akcie.
Poďakovanie patrí aj Lesnému komposesorátu, ktorý nám
finančne prispel na školské akcie - lyžiarsky výcvik, škola
v prírode a dodali nám drevný materiál na realizáciu oddychovej
zóny v školskom areáli. Bez ich finančnej pomoci by sme ich
nemohli zrealizovať pre všetkých žiakov školy. Ďakujeme
a prajeme veľa úspechov v práci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
15
v novom školskom roku.
Mgr. Malvína Zvarová, riaditeľka

Školský život má svoj nezameniteľný rytmus – pravidelne sa
v ňom striedajú dni vyučovania s prázdninami. Vždy sa
tešíme – po prázdninách na vyučovanie, po vyučovaní na
prázdniny. Tento kolotoč sa už po stáročia krúti ako „
perpetuum mobile“ a nedá sa zastaviť. O niekoľko dní sa
skončí ďalší školský rok. Je to čas, aby sme sa zamysleli nad
chvíľami, ktoré sme prežili v škole a zhodnotili každý sám
seba, ale aj celú našu prácu za desať mesiacov. Na úspechy či
neúspechy má každý svoj pohľad. Inak vníma školu žiak,
inak jeho rodičia, iný uhol pohľadu má učiteľ a iný široká
verejnosť.
Ja, ako riaditeľka školy, ak mám zhodnotiť uplynulý školský
rok, musím povedať, že to bol rok hektický. Riešili sme bežné
výchovno-vzdelávacie
problémy,
obsadzovali
sme
uprázdnené pracovné miesta a to všetko počas plného chodu
školy. Za chodu sme riešili aj výmenu podlahovej krytiny na
chodbách školy. Na jednej strane sme sa veľmi potešili, keď
sme sa na
konci kalendárneho roka 2015 dozvedeli
o pridelení finančných prostriedkov na riešenie havarijného
stavu podlahovej krytiny. Stará podlahová krytina bola už
neestetická, z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúca, no na
druhej strane som mala strach, ako to všetko zvládneme do
konca marca 2016 za plného chodu školy. Vďaka
porozumeniu zo strany kolegov, pracovníkov školy a väčšiny
rodičov sme to spoločnými silami zvládli. Poďakovanie patrí
aj pracovníkom firmy, ktorá realizovala výmenu podlahovej
krytiny za svedomitú a kvalitne odvedenú prácu . Ak mám
hodnotiť to najdôležitejšie, a tým je pre nás výchovnovzdelávací proces a výsledky našich žiakov, musím povedať,
že tak ako každý rok máme žiakov s výborným prospechom,
s veľmi dobrým prospechom a samozrejme aj žiakov, ktorí
ešte stále nepochopili dôležitosť vzdelania v živote človeka
a ich vyučovacie výsledky sú slabé.
Veľmi sa teším výsledkom TESTOVANIA – 5
a TESTOVANIE - 9. V obidvoch prípadoch sme sa dostali
nad a na celoslovenský priemer. Výsledky testovania piatakov
SJL-77,04%, celoslov.priemer
MAT-74,4 %, celoslov. priemer
Výsledky testovania deviatakov:
SJL-61 % , celoslov. priemer
MAT- 63,8%, celoslov. priemer

66,62 %
61,69 %
61,6 %

52,8%
Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré pripravovali žiakov
z testovaných predmetov a to zo slovenského jazyka pani
učiteľke Mgr. Michaele Turčanovej, ktorá pripravovala
piatakov aj deviatakov. Tiež vyučujúcim matematiky, kde
piatakov pripravovala pani zástupkyňa Mgr. Janka Vitálišová
a deviatakov pripravovala Mgr. Monika Kenderová.
Ako každý školský rok zaujímavá a rôznorodá bola aj naša
mimoškolská práca. V nej sme dosiahli úspechy hlavne
v predmetových súťažiach a olympiádach. Poďakovanie patrí
všetkým žiakom, ktorí nás reprezentovali v súťažiach
a olympiádach, a tak šírili dobré meno našej škole. Zúčastnili
sme sa týchto predmetových olympiád: technická olympiáda,
olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda v anglickom
jazyku, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda,
biologická olympiáda, matematická pytagoriáda, chemická
olympiáda. Najúspešnejší sme boli v biologickej olympiáde,
kde sme v okresnom kole obsadili prvé miesto. Ani
v ostatných olympiádach sme sa za našich žiakov nemuseli
hanbiť a sme na ich výsledky hrdí. Aktívni a úspešní sme boli
aj v súťažiach. V súťaži Hviezdoslavov Kubín sme v druhej
kategórii obsadili v okresnom kole prvé miesto, náš žiak
postúpil aj do krajského kola. Šaliansky Maťko 2. miesto.
Zúčastnili sme sa aj súťaže Slávik Slovenska. Krásne prvé
miesto obsadili naši žiaci v súťaži Mladý záchranár CO

postúpili do celoštátneho kola. Pekné umiestnenie sme získali
v súťaži Mladý zdravotník, kde nás reprezentovali až tri
družstvá. Štvrtáci obsadili prvé miesto, piataci druhé miesto
a ôsmačky piate miesto. V súťaži Mladý poľovník nás tiež
reprezentovali úspešne dve družstvá. Ďalej sme sa zúčastnili
súťaží: Na bicykli bezpečne, Kinderiáda, Prečo mám rád
slovenčinu, Namaľuj si svet. Ďakujem všetkým žiakom za
prípravu a reprezentáciu školy a pani učiteľkám za prípravu
žiakov na súťaže a predmetové olympiády.
V mimovyučovacom čase naši žiaci mali možnosť pracovať aj
v záujmových krúžkoch, kde rozvíjali svoj talent a nadanie. Pani
učiteľky zorganizovali množstvo zaujímavých akcií pre žiakov.
Na škole sme organizovali aj tematické týždne ako napr.:
tematický týždeň zdravia, týždeň priateľstva, týždeň čítania.
Zapojili sme sa do celoštátneho projektu „Celé Slovensko číta
deťom“ pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Okrem
radostí z úspechov má naša škola aj svoje bolesti, jednou z nich je
správanie žiakov, a to tak v škole ako aj na verejnosti. Často sa
zamýšľam a uvažujem o tom, ako asi našu školu hodnotí
verejnosť – ľudia, ktorí chodia denne okolo našej školy a z jej
okien sa ozýva nielen radosť a smiech, ale aj vulgárne nadávky,
ktoré majú mnohí naši žiaci vo svojom slovníku alebo počúvajú
tieto vulgárne nadávky v dedine. Veľmi ma trápi vzťah našich
žiakov – nespratníkov, ktorí ničia všetko, čo im príde pod ruku
a ničoho si nevedia vážiť, a to tak v škole, ako aj v dedine.
Položte si žiaci túto otázku aj Vy – ako hodnotí našu školu
verejnosť a skúste si na ňu aj odpovedať.
Aj v tomto školskom roku na našej škole pracovali elokované
pracoviská SZUŠ Dotyk, SZUŠ katolícky kruh a štátna ZUŠ Ľ.
Fullu . Všetky tri z Ružomberka.
Každý hodnotí školu zo svojho pohľadu. Dobrá je tá škola, ktorá
dáva o sebe najmenej negatívnych informácií. Na získanie
dobrého mena je potrebné urobiť veľa dobrých skutkov, ale stačí
jeden zlý a pokazí celý obraz. Preto by sme nemali byť ľahostajní
k neslušnému správaniu jednotlivcov a zakrývať ich. Tým im
dovoľujeme znevažovať dobré meno našej školy a výborné
výsledky väčšiny žiakov. Samozrejme, že máme stále čo
vylepšovať na sebe tak žiaci, ako aj učitelia. V oblasti materiálnotechnickej sa nám toho v spolupráci s obecným úradom podarilo
zrealizovať dôležité akcie. Vymenili sme, podlahovú krytinu na
chodbách, v areáli bolo vybudované krásne multifunkčné ihrisko,
čo značne vylepšilo možnosti na športové vyžitie sa našich
žiakov.
Chcela by som sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám
počas celého školského roka akokoľvek pomohli či už finančne,
materiálne alebo akokoľvek inak. Bez ich pomoci by sa nám
pracovalo ťažko a nemohli by sme usporiadať toľko zaujímavých
akcií. Osobitne chcem poďakovať Rade rodičov pri Základnej
škole s materskou školou a všetkým ochotným rodičom, ktorí
pomáhali pri organizovaní množstva
zaujímavých akcií
a prispievali aj finančne. Kladne hodnotím aj spoluprácu s našim
zriaďovateľom obecným úradom, ktorý nám taktiež finančne
pomáhal pri organizovaní rôznych akcií. Zvlášť sa chcem
poďakovať za ochotu dofinancovať školu, nakoľko finančné
prostriedky od štátu celkom nepostačujú pokryť náklady školy
a preto sumou 11400 € na rok 2016 nás dofinancoval náš
zriaďovateľ.
Školský život má svoj nezameniteľný rytmus – pravidelne sa
v ňom striedajú dni vyučovania a dni prázdnin – o pár dní sa na
dva mesiace so školou rozlúčime. Nezabudnite, že aj cez
prázdniny ste žiakmi našej školy a robíte svojim správaním meno
svojej škole. Želám všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, ale aj
ostatným spoluobčanom príjemné prežitie letných dní
16 v kruhu
svojich rodín a priateľov. Mgr. Malvína Zvarová, riaditeľka

Obec Partizánska Ľupča sa môže
popýšiť každoročným odchovaním
jedného
až
štyroch
jedincov
bocianov. Prílet partnera tento rok
bol zaznamenaný hneď na začiatku
apríla, po dvoch dňoch priletela aj
samička. Po mnohých súbojoch
o partnerku, premenlivému počasiu
a trpezlivému sedeniu na vajíčkach sa
páru bocianov aj tento rok úspešne
darí vychovávať štyroch drobcov.
Obetavým rodičom prajeme, aby z
hniezda s nádherným výhľadom na
okolie Partizánskej Ľupče vyleteli
krásne a zdravé mladé bociany.

Každodenné radosti a starosti našich bocianov môžete sledovať
prostredníctvom online vysielania, ktoré zabezpečuje kamera od
spoločnosti PROF-NET. Stačí si len na počítači kliknúť www.kukaj.sk
a stránka Vás v priamom prenose prenesie do ríše zvierat žijúcich na
Liptove a v Tatrách. Text: R. Antolová, foto: I. Daráni

Občianske združenie Stredný Liptov,
ktorého členom združenia je aj naša obec
spolu s jedenástimi
obcami Stredného
Liptova,
sa v dňoch 13.–14.5.2016
predstavilo na 5. ročníku výstavy cestovného
ruchu regiónov v areáli Expo Center
Trenčín. O našu expozíciu a propagačné
materiály bol zo strany návštevníkov
pomerne veľký záujem. Krásy a zaujímavosti
Stredného Liptova prezentovali manažér OZ
Miroslav Hanula a Jozef Mikyška.
Záštitu nad výstavou prevzal minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Roman Brecely. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnili – veľvyslankyňa Slovinskej
Republiky na Slovensku Bernarda Gradišnik,
obchodný radca ČR v Bratislave Jaroslav
Kalfiřt, poslanec NR SR a predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav
Baška, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav
Mišák,
podpredseda
Žilinského
samosprávneho kraja Jozef Štrba a ďalší
vážení hostia.
Výstava ukázala návštevníkom, koľko krás sa
nachádza na Slovensku a v Českej republike.
Svojich
zástupcov
na
trenčianskom
výstavisku mali aj Bosna a Hercegovina,
Chorvátsko a Slovinsko.

Manažér občianskeho združenia Ing. Miroslav Hanula, pri
prezentácii liptovského regiónu.

Súbežne s výstavou Region Tour Expo prebiehali aj ďalšie
tri podujatia – 4. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy
TORTY & SVET PEČENIA, 1. ročník výstavy slovenských
potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov CHUŤ
SLOVENSKA a prezentácia Ľudových umeleckých
remesiel. Celkove sa predstavilo 165 subjektov, ktorých
ponuku si prišlo pozrieť 5 266 návštevníkov.
Text a foto: M. Hanula
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LUNETRDLO (a „veci“ s ním spojené)
„Veci“, to je práve práca s deťmi v rámci ZUŠ Ružomberok, konkrétne s Ružomberským katolíckym kruhom a osobou
tety Barbory a pani učiteľky zároveň. Lebo práca s divadelným dorastom a deťmi tak nejako dominuje nášmu divadlu
v poslednom období. Ale sú to spojité nádoby, lebo deti nielen na javisku vyrastajú, ale aj získavajú herecké skúsenosti
a my, dospeláci, sa tešíme, že doplnia naše rady aj v ďalších hrách, ktoré pre vás pripravíme.
Najstaršie žiačky sa zúčastnili okresnej prehliadky „Divadlo deťom“ s inscenáciou „Z rozprávky do rozprávky“,
v Liptovskom Mikuláši. Tí najmenší zase so „Štyrmi prasiatkami“. Priniesli pár ocenení a hlavne pre seba tak potrebnú
skúsenosť. Veľkým úspechom sa skončilo naše účinkovanie na medzinárodnom Festivale recitátorov „Prednášam, teda
som“ v Kremnici. Súťažilo sa v prednese poézie, prózy a vnútorných monológov. Benjamín Kráľ získal za svojho
„Kozmonauta“ zlaté pásmo. A to si pripísal aj bronz za prednes poézie – Hovorca detí od Daniela Heviera .
Zlaté pásmo, a asi nekorunované prvenstvo celkovo, máme aj za monológ „Záchranár“ v podaní starších divadelníkov.
V divadelnom experimente, ktorý bol nesúťažný, zažiarili jednoznačne naše Betky (Kráľová a Tholtová - hosť
z Komjatnej) s nádhernou úpravou dialógu Heleny a Hermie z hry W. Shakespeara „Sen noci svätojánskej“. Aby
divadlovania nebolo málo, tak sme si pomedzi Kremnicu odskočili v štýle „devilslogistika“ na festival Jána Roháča do
Nitrianskeho Pravna s našou „Ančou Zbíjačkou“. Tá zase, s našou „starou“ zostavou, vyvoláva úsmev a pobavenie pri
ďalších početných reprízach, ktoré sme absolvovali a ktoré nás čakajú počas letnej sezóny, ale aj na jeseň.
Momentálne pracujeme na novom spracovaní nášho staršieho literárneho kabaretu, „Po víne z povinnej poézie zmätok
mám“, s ktorým by sme chceli ísť na festival do Budmeríc. Domáci diváci ho určite budú vidieť, možno pred jarmokom
a možno zase na Štefana. Dlžní sme domácu premiéru hry „Obvoďák“ a bolo by škoda nevidieť aj úspešné monológy
a krátke vystúpenia, ktoré sa chystáme spojiť do nejakého uceleného programu. Takže určite máme čo ponúknuť, čo
bolo ešte nevidené a nepočuté aj v našom kultúrnom dome.
Takže sa tešíme na vašu početnú návštevu a my sa budeme snažiť odplatiť vám ju dobrou zábavou.
J.Janíček

Ružomberský automotoklub a mesto Ružomberok
pripravilo už po devätnástykrát prehliadku
historických áut a motocyklov. Trasa veteránov
viedla aj cez Partizánsku Ľupču. Na námestí mohli
návštevníci
obdivovať
približne
stovku
vyblýskaných skvostov. Ku skvelej sobotnej
atmosfére prispelo aj slnečné počasie. Veríme, že
všetci, ktorých spája láska k historickým vozidlám,
sa v našej obci dobre cítili.
r.r.
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Obec Partizánska Ľupča sa dlhodobo snaží o zlepšenie
športových podmienok nielen žiakov, ale aj širokej
verejnosti.
Nemalou
mierou
k tomu
prispelo
vybudovanie nového multifunkčného ihriska v areáli
základnej školy, ktoré je už v prevádzke.
Veľké
poďakovanie patrí predovšetkým obci, ktorá sa rozhodla
investovať do tohto projektu, nakoľko náklady na
výstavbu ihriska boli z úradu vlády pokryté len z časti,
ostatok musela dofinancovať sama. Celkové dielo stálo
113 000 €, z toho 40 000 € obec dostala v rámci
nenávratnej dotácie.
Pravidlá, povinnosti a to, ako sa máme správať pri
návšteve multifunkčného ihriska sú vymedzené
v prevádzkovom poriadku, ktorý poslanci obecného
zastupiteľstva schválili 13.6.2016. Uvádzame ho
v plnom znení.
Obec Partizánska Ľupča na základe § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zákona NR SR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vydala Prevádzkový poriadok, ktorým sme
povinní riadiť sa pri návšteve multifunkčného ihriska.
Čl. 1- Úvodné ustanovenia
1.Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. KN C 399/1 v katastrálnom
území obce Partizánska Ľupča a predstavuje športové centrum obce. Ide
o viacúčelové ihrisko s použitím umelých trávnatých povrchov, o rozmeroch
40x20 m umiestnené v areáli Základnej školy s materskou školou Part. Ľupča.
2.Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Partizánska
Ľupča č. 417, PSČ: 032 15, DIČ: 2020581607
3.Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska – Obec Partizánska Ľupča
v zastúpení starostom obce Ľubomírom Fričom písomne poverí zodpovednú
osobu správcovstvom, za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného
objektu.
3.Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza
v priestore multifunkčného ihriska (ďalej „užívateľ“).
Čl.2 - Všeobecné ustanovenia
1.Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať.
2.Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na
ktoré je viacúčelové ihrisko prispôsobené.
3.Multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom je športová plocha
určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov, ako sú : mini futbal,
nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, basketbal (streetbal).
4.Obsahom činnosti prevádzkovanej na multifunkčnom ihrisku je spontánne
osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie
viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti – (súťažné zápasy,
turnaje občanov, návštevníkov, príp. zamestnancov v rámci „firemných
športových dní“).
5.Využívať multifunkčné ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe
rešpektovania interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového
ihriska.
6.Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv typu turf-, halová
obuv, botasky, tenisky. Je zakázané používať tretry, kopačky, alebo inak
upravené podrážky s ostrými hrotmi.
Čl. 3 - Organizačné ustanovenia
1.Majiteľ multifunkčného ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za
zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na
ihrisko a všetka športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.
2.Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu,
ktorý je starostom a poslancami obecného zastupiteľstva určený. Po
neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z multifunkčného ihriska
s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu a prevádzkový poriadok je
vyvesený na tabuli pri vstupe na multifunkčné ihrisko.
3.Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním
alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku
obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4.Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli na ihrisko zodpovedá
osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
5.Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný vstupovať na ihrisko
výhradne cez vstupné bráničky.

6.Vodenie zvierat na multifunkčné ihrisko je prísne zakázané !
7.V priestore športovej plochy je zakázané :
- manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami
- manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami
- vozidlami ťažšími ako 1 tona
- vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 ˚ Celzia
- šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo
basketbalových konštrukcií
- pri odpratávaní snehu z plochy ihriska, zhromažďovať ho pri mantineloch
- hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená
- poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo
vybavenie ihriska športovým príslušenstvom. Používanie športového náradia na
športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým
- na multifunkčnom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových
korčuliach
- v areáli multifunkčného ihriska je prísny zákaz fajčenia
a požívania
alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok
- na multifunkčné ihrisko je zakázaný vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami
8.Deti do 12 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode
svojich rodičov, prípadne osoby – vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov.
9.Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný udržiavať na viacúčelovom
ihrisku a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj od 21,00 hodiny.
10.V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky,
neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie
areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto
užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.
11.Pred začatím hry je vedúci mužstva povinný sa presvedčiť, či je hracia plocha
čistá a nepoškodená. Po ukončení odovzdať hraciu plochu čistú a nepoškodenú.
12.Kľúč a zapožičané športové náradie odovzdá po skončení hry vedúci,
správcovi ihriska.
13.Každá osoba, ktorá stúpi na plochu multifunkčného ihriska je povinná sa riadiť
hore uvedenými pokynmi.
Čl. 4 - Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska
Pondelok – piatok :
08:00 hod. – 16:30 hod.
ZŠ s MŠ, individuálne rezervovanie záujemcami
16:30 hod. – 18:00 hod.
verejnosť, individuálne rezerv. záujemcami
18:00 hod. – 21:00 hod.
rezervovanie záujemcami nad 18 r.
Sobota – nedeľa, sviatky :
08:00 hod. – 13:00 hod.
rezervovanie záujemcami nad 18r.
13:00 hod. – 17:00 hod.
deti a mládež do 18 r.
17:00 hod. – 21:00 hod.
rezervovanie záujemcami nad 18 rokov
2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3.V prípade nevyužitia multifunkčného ihriska užívateľmi stanovenými týmto
prevádzkovým poriadkom využívajú po súhlase správcu multifunkčného ihriska
doterajší užívatelia, resp. záujemcovia inej kategórie.
4.Užívanie multifunkčného ihriska pre užívateľov s trvalým pobytom v obci
Partizánska Ľupča je bezplatné.
5.Cenník pre užívateľov bez trvalého pobytu v obci Partizánska Ľupča je
nasledovný :
8,00 €/hodinu pri kolektívnych športoch
4,00 €/hodinu pri tenise
Od poplatku za užívanie viacúčelového ihriska je oslobodená ZŠ s MŠ
v Partizánskej Ľupči.
6.Poplatok za používanie osvetlenia :
2,00 €/hodinu pre všetkých užívateľov viacúčelového ihriska

19

7.Užívateľ si môže dopredu nahlásiť rezerváciu multifunkčného ihriska u správcu
ihriska na telefónnom čísle, ktoré je vyvesené vo vývesnej tabuli pri vstupe na ihrisko.
8.Úhradu za prenájom multifunkčného ihriska je potrebné uhradiť na mieste správcovi.
Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu a platba sa uskutoční vopred.
Čl. 5 – Povinnosti správcu viacúčelového ihriska
1.Evidovať žiadosti o prenájom ihriska (prevádzkový denník).
2.Inkasovať poplatky podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca
s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne Obecného úradu
v Partizánskej Ľupči.
3.Odomykať a uzatvárať športový areál.
4.Dbať o starostlivosť a údržbu ihriska.
5.Dbať o správne, efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska.
6.Úzko spolupracovať s majiteľom, nájomcami, pri zabezpečení verejného poriadku.
7.Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP.
8.V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby.
9.Viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách.
10.Bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce.
11.Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
12.Starať sa o čistotu okolia ihriska.
13.Správca je povinný hlásiť majiteľovi – Obci Partizánska Ľupča potrebu väčšej
opravy, alebo zmeny stavu ihriska.
BEZ VEDOMIA SPRÁVCU JE VSTUP A POHYB PO AREÁLI ZAKÁZANÝ!
Vstupom do areálu multifunkčného ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto
prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
Za vlastníka a prevádzkovateľa : Ľubomír Frič, starosta obce, 0905 920 763
Údržba areálu a prevádzka multifunkčného ihriska (správca) : Pavol Dvorský,
Partizánska Ľupča č. 467, 0908 259 650

Čl. 6 – Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby :
112 – tiesňové volanie

150– hasičská a záchranná
služba
158 - polícia

155 – záchranná zdravotnícka služba
Čl. 7 – Osobitné ustanovenia
Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok môže
starosta uložiť pokutu do výšky 6638 €. Pokutu možno uložiť do 2
mesiacov od dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia
dopustí, najneskôr do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.
Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí
priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná
pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. v prípade
blokového konania obcou.
Čl. 8 – Záverečné ustanovenia
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku
vykonáva starosta obce, poslanec obecného zastupiteľstva alebo
poverený zamestnanec obecného úradu.
Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti
vyplývajúce z iných právnych predpisov.
Tento Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Obce Partizánska
Ľupča je platný jeho schválením na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prevádzkový poriadok schválený uznesením obecného zastupiteľstva
v Partizánskej Ľupči č. 5/2016 dňa 13.06.2016
V Partizánskej Ľupči dňa 13.06.2016
Ľubomír Frič, starosta obce

Dňa 18.06.2016 zorganizoval Obecný futbalový klub v Partizánskej Ľupči brigádu za účelom vybudovania
zavlažovania futbalového ihriska.
Brigády sa zúčastnilo 15 členov a priaznivcov futbalu v našej obci - Adamčiak Juraj st., Adamčiak Juraj
ml., Balážec Marián st., Bartánus Jozef ml., Erhardt Martin, Gálfy Ladislav, Kohút Ladislav, Kohút Ján,
Kozoň Peter, Morava Gabriel, Morava Jaroslav, Láclavíková Libuša, Peterec Martin, Rybák Ladislav, Ing.
Ľubomír Rybák a pri výkopových prácach nám výdatne svojim bagrom pomohol p. Martin Gejdoš z Lipt.
Sliačov. Popri budovaní závlahy boli na ihrisku vykonané terénne úpravy trávnika, maliarske práce
a upratanie skladu. OFK všetkým zúčastneným ďakuje za nezištnú pomoc pri zveľaďovaní majetku obce.
Ing. Ľubomír Rybák
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