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Uznesenie č. 6/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa
25.6.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo:

1. Schvaľuje:
a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
b) overovateľov zápisnice: Mgr. Petra Benčová, Stanislav Sekan
c) starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Bc. Danu Havlanovú
d) program zasadnutia OZ
e) Záverečný účet Obce Partizánska Ľupča za rok 2014 bez výhrad
f) Štatút Zariadenia pre seniorov „KARITA“ obce Partizánska Ľupča
g) Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2015
h) prijatie zamestnanca na zabezpečenie objektu Zariadenie pre seniorov „KARITA“ obce
Partizánska Ľupča od odovzdania stavby dodávateľom obci do jej otvorenia
i) že náklady spojené s kúpou , prevodom obecných pozemkov si bude hradiť občan , ktorý
požiada o kúpu , prevod obecného pozemku
j) Matúš Benkovič – prenájom pozemkov o výmere 70 m2 na parcele č. 3132/8 na dobu 10 rokov
s podmienkou , že predmetný pozemok nebude ohradený
k) Ing. Jozef Halama, Ing. Michal Halama, Jozef Moravčík – predaj pozemkov podľa podaných
žiadosti a priložených geometrických plánov
l) Peter Elíz - predaj pozemkov podľa žiadosti , doporučenia stavebnej komisie a vyhotovenia
nového geometrického plánu č. parcely 3294
m) termín budúceho zasadnutia OZ na 19. augusta 2015

2/ Berie na vedomie:
a) stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014,
b) správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách za 1. polrok 2015 ,
c) žiadosť Ing. Igora Mráza o vybudovanie elektrickej prípojky k svojej nehnuteľnosti na
Magurke
d) informáciu zástupcu starostu obce o jednaniach so zástupcami Slovenskej správy ciest ŽSK
ohľadom rekonštrukcie cesty III. triedy na Železnô
e) informáciu Ing. Martina Sameliaka ohľadom týkajúcich sa prekládky vedenia VN,
a námietkach Marty Budveselovej,
f) informáciu starostu Ľubomíra Friča a riaditeľky Zariadenia pre seniorov „KARITA“ obce
Partizánska Ľupča o prípravách na zamestnávanie pracovníkov v zariadení,
g) informáciu starostu Ľubomíra Friča a zástupcu ohľadom výstavby multifunkčného ihriska,
h) informáciu starostu Ľubomíra Friča o rozšírení územného plánu obce

ch)informáciu zástupcu starostu obce o námietkach a požiadavkách p. Marty Budveselovej
k prekládke VN siete
i) informáciu Ing. Martina Sameliaka o založení združenia medzi obcou Partizánska Ľupča
a obcou Malatíny,
j) informáciu Ing. Petra Smiteka o dotazníku Rady školy pri ZŠ s MŠ s tým, že nie sú známe
výsledky prieskumu
k) informáciu starostu Ľubomíra Friča ohľadne prístavby materskej školy
l) informáciu Stanislava Sekana, o návrhu F. Guotha, že zabezpečí zvodidlá
m) informáciu Stanislava Sekana a Ing. Juraja Kanderu, ohľadom chodníka a kruhového objazdu
na Kamencoch,
n) informáciu Mgr. Petry Benčovej, Dušana Adamčiaka, Ing. Ľubomíra Rybáka o zanedbaných
plochách v intraviláne obce
o) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o prevode automobilov od polície pre potreby obce
p) informáciu zástupcu starostu obce o pozemkoch – zostatkové parcely pri miestnej komunikácii
smerom na „Teheleň“
q) informáciu zástupcu starostu obce o Zmenách a doplnkoch SÚP obce Partizánska Ľupča
r) informáciu starostu obce o získaní 12000 € pre obec z rezervy vlády SR
s) návrh Ing. Smiteka použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na zhotovenie verejného
osvetlenia a rozhlasu v lokalite Kamence
t )informáciu zástupcu starostu o odstúpení spisu Ing. Ondreja Kraľovanského týkajúceho sa
zásahu do terénu v lokalite Magurka na Spoločný stavebný úrad v Lipt. Mikuláši a Okresný úrad
úsek Štátnej správy ochrany prírody a krajiny v Lipt. Mikuláši
u) informácie predsedu finančnej komisie Ing. Ľubomíra Rybáka
v) informácie zástupcu starostu obce a Ing. Sameliaka o činnosti stavebnej komisie

4. Poveruje:
a) starostu obce vyzvať vlastníkov pozemkov, ktorí sa o tieto nestarajú, s cieľom odstránenia
burín z týchto pozemkov. Jedná sa o všetkých majiteľov takýchto pozemkov v obci
b) kontrolórku obce zabezpečiť prehľad o množstvách odpadu vyvážaných na skládku

5. Konštatuje:
a) že uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie.
V Partizánskej Ľupči 26.6.2015
Návrhová komisia : Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

