Uznesenie č. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa 17. februára 2016 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje:
a) Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
b) Overovateľov zápisnice : Ing. Ľubomír Rybák , Dušan Adamčiak
c) Zástupca starostu určil zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
d) Program zasadnutia OZ so zmenami
e) Žiadosť zborového farára ECAV- Mgr. Ján Molčana o poskytnutie
sponzorského daru na opravu fasády Lutherovho domu vo výške 5000,00€
f) Presun prejednania Dôvodovej správy k rozpočtu na rok 2016 pre ZŠ na ďalšie
zasadnutie OZ
g) Na návrh sociálnej komisie zaslanie Výzvy prevádzkam v obci, kde sa predáva alkohol
a cigarety (obchody , pohostinské a stravovacie zariadenia) na striktné dodržiavanie
zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v podobe zákazu predaja
alkoholu a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov
h) Zámer výstavby telocvične v obci v areáli ZŠ s MŠ
i) Výstavbu zberného dvora
j) Žiadosť Centra voľného času, ktorého zriaďovateľ je mesto Liptovský Mikuláš, o
príspevok na dve deti v celkovej výške 140,00€
k) Vyhradené miesto na vyvesenie volebných plagátov (oproti vchodu a v chodbe OÚ)
l) Obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie
m) Schvaľuje Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
n) Termín ďalšieho zasadnutia OZ na 23.03.2016

2. Berie na vedomie:
a) Informáciu Ing. Martina Sameliaka a Ing. Petra Smiteka o zámere výstavby telocvične
s tým, že projekt je nutné zaslať do 04.03.2016 a na projekt je možné čerpať finančné
prostriedky až do výšky 200 000,00€
b) Informáciu zástupcu starostu obce, Ing. Martina Sameliaka a Ing. Juraja Kanderu
o meškaní vypracovania projektovej dokumentácie na zberný dvor a o možnosti
čerpania prostriedkov aj na stroje, ktoré budú na zbernom dvore
c) Projekt bytového domu, ktorý predložili Ing. Martin Sameliak a Ing. Peter Smitek
s tým, že do ďalšieho zasadnutia OZ bude potrebné vytypovať aj iné projekty
bytového domu

d) Návrh Zmluvy o poskytnutí právnej pomoci od firmy ANDELOVÁ&CO.s.r.o.
e) Informáciu kontrolórky obce o predloženom Pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok
2016
f) Informáciu zástupcu starostu obce, že obecné auto Škoda Fabia Combi bolo dané
k dispozícii aj Zariadeniu pre seniorov Karita
g) Informáciu predsedu sociálnej komisie Stanislava Sekana a riaditeľky Zariadenia pre
seniorov Karita PhDr. Ľubomíry Glonekovej ohľadom materiálového vybavenia
a predpokladanom termíne uvedenia do prevádzky ZPS KARITA
h) Návrh Ing. Juraja Kanderu o potrebe osadenia pouličnej lampy medzi ZPS Karita
a Rímsko-katolíckym kostolom a nutnosti opravy dreveného zábradlia na lavičke ku
ZPS Karita (od bývalého Ďumbiera)
i) Návrh Ing. Juraja Kanderu o potrebe upevnenia alebo vymenenia poklopov na moste
pri hornej krčme a opravenie povrchu chodníka pri moste
j) Pripomienky ku Dôvodovej správe k rozpočtu pre rok 2016 pre ZŠ v Part. Ľupči
k) Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča a zástupcu starostu obce o riešení
havarijného stavu podláh v ZŠ s MŠ, na ktorý bol poskytnutý príspevok na základe
žiadosti obce vo výške 30 000,00€ s tým, že riaditeľka ZŠ s MŠ ubezpečila , že termíny
realizácie diela budú dodržané

3. Ukladá:
a) Mgr. Petre Hladišovej a Bc. Dane Havlanovej pripraviť VZN o pohybe a evidencii psov
v obci do ďalšieho zasadnutia OZ

4. Poveruje:
a) Kontrolórku obce a zástupcu starostu obce skontrolovať kúpne zmluvy č.03 a č. 04
z roku 2015 a preberacie protokoly k týmto zmluvám do ďalšieho zasadnutia OZ
b) Starostu obce, predsedu stavebnej komisie a predsedu školskej komisie konať vo veci
zámeru výstavby telocvične v areáli ZŠ s MŠ
c) Starostu obce a zástupcu starostu obce jednať s Lesným komposesorátom s.r.o.
Partizánska Ľupča ohľadom zámeny pozemkov pod plánovaný zberný dvor

V Partizánskej Ľupči 17.02.2016
Návrhová komisia : Mgr. Petra Hladišová, Stanislav Sekan
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

