Uznesenie č.4/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 11.05.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecné zastupiteľstvo

1, S ch v a ľ u j e :
a) návrhovú komisiu v zložení : Stanislav Sekan, Pavol Dvorský
b) overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
c) starosta určil zapisovateľku: Petru Machovú
d) doplnenie programu OZ (presunutie PhDr. Struhár Archeoskanzen, p. P. Pethö, občianske
združenie pre čerpanie prostriedkov z PRV, doplnenie pozemkov do zámeru – predaj, kúpa
a zámena pozemkov)
e) program zasadnutia OZ s doplnením
f) komisiu na založenie občianskeho združenia za účelom získania prostriedkov z PRV
v zložení: starosta obce Partizánska Ľupča, starosta obce Malatíny, Ing. P. Smitek, Ing. M.
Sameliak, Ing. J. Kandera
g) zrušenie uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2015 č.1/2015 ohľadom umiestnenia
informačných tabúľ v obci z dôvodu pripravovaného prečíslovania domov a bytov
h) úpravu rozpočtu obce na rok 2015
i) zverejnenie zámeru – predaj, kúpa a zámena pozemkov s doplnením o pozemky Frič –
Šlachta, Ing. Šlachtovský, pozemky pod miestnou komunikáciou pri ZŠ s MŠ
j) návrh starostu ohľadom používania obecného motorového vozidla zástupcom starostu obce
pre potreby obce

2, B e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu Dr. Struhára, starostu obce a J. Sokola o stave projektu Archeoskanzen
(podmienky na podpis nájomnej zmluvy, vytýčenie pozemku, podpis memoranda medzi
Archeológia SK a obcou P. Ľupča prostriedky na realizáciu projektu, zápis GP do katastra
nehnuteľností, realizácia prístupovej cesty k pozemku)
b) informáciu starostu obce Malatíny Ing. P. Pethö, Ing. P. Smiteka, Ing. M. Sameliaka
o možnosti založenia občianskeho združenia obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom
čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na odkanalizovanie obcí a iné
projekty
c) informáciu starostu obce o výsledku výberového konania na riaditeľku Zariadenia pre
seniorov Karita
d) informáciu p. Sekana o priebehu výberového konania na riaditeľku Zariadenia pre seniorov
Karita
e) informáciu p. Mrázikovej o povinnosti previesť budovu ZŠ s MŠ do správy ZŠ s MŠ ako
samostatného právneho subjektu
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f) informáciu ekonómky obce o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015 a návrhu úprav
rozpočtu obce na rok 2015
g) informáciu starostu obce a p. J. Sokola o vybudovaní multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ
(príprava projektu, umiestnenie ihriska a realizácia stavby ihriska)
h) informáciu starostu obce o projekte prístavby - rozšírenia materskej školy
i) informáciu kontrolórky obce o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za obdobie, ktoré je vo
funkcii, neboli zistené žiadne nedostatky
j) informáciu Ing. P. Smiteka o témach, ktoré sa prerokúvali na Rade školy
k) informáciu Ing. M. Sameliaka a p. J. Sokola o činnosti stavebnej komisie a problémoch, ktoré
riešia
l) podnet Ing. M. Sameliaka aby do komisie na vyhodnocovanie ponúk pri verejných
obstarávaniach boli menovaní poslanci OZ , starosta obce uvedie túto komisiu do mandátnej
zmluvy uzatvorenú s pracovníkom , ktorý bude zabezpečovať verejné obstarávanie
m) odpoveď starostu obce na podnet Ing. J. Kanderu a p. J. Sokola – realizáciu verejného
osvetlenie v miestnej časti „Kamence“
n) informáciu Ing. J. Kanderu o potrebe navoziť zeminu do priestoru kruhového objazdu na
„Kamencoch“
o) informáciu p. J. Sokola o jednaní obce so Slovenskou správou ciest v zastúpení Ing. Fábrym
(zvodidlá, cesta 3. triedy na Železnô, oprava priepustov a priekop, podmienky vybudovania
mostu pri cintoríne )
p) informáciu starostu obce o sťažnosti p. A. Beňu o stave kanála pri dolnej píle, ktorý je
poškodený
q) informáciu starostu obce o priebehu brigády na čistenie potoka Ľupčianka, ktorú organizovala
obec v spolupráci s organizáciami v obci (na podnet brigádnikov treba v spolupráci s Povodím
Váhu ešte opíliť stromy a odstrániť popadané stromy, ktoré zasahujú do vodného toku)
r) informáciu starostu obce o priebehu stavebných prác na Karite a nutnosti vykonať práce
naviac , ktoré neboli obsiahnuté v projekte
s) informáciu p. J. Sokola – člena predstavenstva Atladia a.s.– o Zmluve o budúcej zmluve na
prieskumné územie na realizáciu geovrtu, medzi Skrealestate s.r.o. a Atladia a.s.
t) informáciu p. P. Dvorského o sťažnosti, že v časti „Královce“ nepočuť obecný rozhlas
a o potrebe doplniť stĺp s reproduktorom
u) informáciu Ing. J. Kanderu umiestniť dopravné značenie ,ktoré zabezpečí bezpečnosť
dopravnej premávky pri dome p. Pavla Antola. č.d. 608 a o potrebe znížiť rýchlosť prejazdu
áut po ceste 3.triedy vo vlastníctve ŽSK vedúcej cez obec
v) informáciu p. J. Sokola o prípravách na vybudovanie zberného dvora, možnostiach jeho
umiestnenia a možnostiach čerpania dotácií na jeho prevádzku
w) informáciu p. S. Sekana a Ing. J. Kanderu o zvýšenom pohybe psov bez majiteľov po obci
a znečisťovaní obecných pozemkov výkalmi
x) informáciu starostu obce a Ing. M. Sameliaka o nutnosti prípravy, doplnenia a schválenia
Rámcových zmlúv
y) informáciu starostu obce o fakturácii dreva použitého na „ Karite“
z) Podnet J. Sokola na opravu chodníka pri rod. dome Michala Adamčiaka č.d. 133
a upozornenie na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky pri bývalej „Kováčni“
ž) informáciu Ing. J. Kanderu o zverejnení výzvy na osvetlenie a kamerové systémy v obci s tým,
že do nasledujúceho OZ doplní podmienky na ich čerpanie
š) informáciu a zdôvodnenie starostu, že neporušil § 9 Vyhlášky o verejnom obstarávaní ,ktoré
mu bolo vytýkané na predošlom zasadnutí OZ
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3, U k l a d á
a) stavebnej komisii pripraviť odpoveď na list p. Juraja Kysela
b) stavebnej komisii - na podnet p. D. Adamčiaka - písomne vyzvať p. D. Mišiaka, č.d. 579 na
odpratanie dreva z obecného pozemku
c) p. J. Sokolovi a p. R. Antolovej do budúceho OZ pripraviť podklady ohľadom podmienok
a cien pri vyhlasovaní v obecnom rozhlase
d) stavebnej komisii pripraviť výzvu pre občanov, na odstránenie prekážok pri komunikácíách
v obci
e) zástupcovi Júliusovi Sokolovi telefonicky zvolať poslancov na mimoriadne zasadnutie OZ
v mesiaci máj 2015

4, P o v e r u j e
a) starostu obce jednať o vysporiadaní nehnuteľností s majetkom po p. Littvovi, kde má obec
predkupné právo (dať urobiť znalecký posudok).
b) starostu obce pripraviť mandátnu zmluvu na verejného obstarávateľa pre obec P. Ľupča
c) starostu obce iniciovať jednanie: obec – Atladia – Archeológia SK z dôvodu urýchlenia
realizácie projektu Archeoskanzen
d) starostu obce zabezpečiť dopravné značenie pri rod. dome P. Antola č. 608
e) starostu obce zabezpečiť opravu chodníka pri rod. dome Michala Adamčiaka č.133
5, S ú h l a s í
a) so založením Občianskeho združenia obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka
6, K o n š t a t u j e
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
a) vysporiadanie kúpy resp. prevodu rodinného domu p. Zahradníkovej
b) vybudovanie zvodidiel pri bytovke na vyšnom konci obce a pri dome p. F. Guotha, č. d.: 257
c) v rámci prác výstavby telekomunikačnej prípojky pre časť tzv. Kamence vymeniť
telekomunikačný stĺp pri rodinnom dome číslo 257.
d) zabezpečiť vysypanie prístupu na cintorín, z dôvodu stále stojacej vody
e) VZN o poskytovaní služieb v Zariadení pre seniorov Karita
f) SAD LIORBUS L. Mikuláš vo veci zavedenia nového spoja
g) oprava schodíkov pri vodnom toku Ľupčianka, pri rod. dome K. Kúkolovej č.d.200
h) vybudovanie ďalších spomaľovačov v obci

Návrhová komisia v zložení : Stanislav Sekan,Pavol Dvorský
V Partizánskej Ľupči 11.05.2015

