Uznesenie č.6/2016
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 14.septembra 2016 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo :
A : S ch v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
Overovateľov zápisnice : Dušan Adamčiak, Ing.Ľubomír Rybák
Starosta určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
Vyznačenie sprejom spomaľovačov na miestach, kde by mali byť inštalované, občania budú
mať možnosť pripomienkovania umiestnenia týchto spomaľovačov
e) Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ na učiteľku pre MŠ a pomocnú silu do Školskej
kuchyne vo výške 650 EUR/mesiac a 215 EUR/mesiac
f) Úpravu rozpočtu obce na základe prijatých navýšení pre ZŠ s MŠ
g) Predaj lipového reziva p. Kráľovi v hodnote 200 EUR/m3
a)
b)
c)
d)

B: Berie na vedomie:
a) Informáciu p. Riaditeľky ZŠ s MŠ o vytvorení nových priestorov pre MŠ v priestoroch dolnej
chodby ZŠ
b) Informáciu o oprave cesty z Magurky, spolupodieľať na oprave cesty sa bude aj Lesný
komposesorát, s.r.o.
c) Správu kontrolórky obce ohľadom plnenia uznesení z OZ a vybraných oblastí pre nasledovnú
kontrolu
d) Informáciu p. Júliusa Sokola o stave vysporiadania cesty na ihrisko a rokovaniach s Bc.
Bohúňom – OZ súhlasí s navrhovaným postupom vyrovnania prezentovaným p. Sokolom
e) Informáciu o prepadnutom kanáli na Tehelni – opravy bude realizovať firma RILINE
f) Informáciu o neúspešnosti podanie projektu na zberný dvor
g) Informáciu o tom, že obvodná detská lekárka končí k 31.12.2016 – skúsime osloviť novú
lekárku aj v spolupráci s okolitými obcami, kde pôsobila MUDr. Droppová
h) Informáciu o návrhu rekonštrukcie rodinného domu p. Koreňa – cena rekonštrukcie je cca 28
tis EUR
i) Informáciu o rekonštrukcii domu po Paškovcoch (p.Rybín) a pláne využitia pre obec
j) Žiadosť Štefana Gašinca o predaj pozemku
k) Informáciu o prípravách na 10.ročník Remeselníckeho jarmoku a sponzorských daroch vo
výške 2450 EUR , ktoré prišli do 14.9.2016 na účet obce
l) Žiadosť OFK Partizánska Ľupča o navýšenie rozpočtu na svoju činnosť
m) Žiadosť o zakúpenie 50ks vstupeniek/10 EUR na koncert Katky Koščovej, ktorý sa bude
konať v Evanjelickom kostole v našej obci, OZ podporí tento koncert spropagovaním cez
svoju webovú stránku, obecné noviny a informačné tabule v obci
n) Informáciu o predĺžení realizácie projektu Archeo Skanzen o jeden rok
o) Informáciu o podpore od Mondi SCP pre vybudovanie oddychovej zóny v kruhovom objazde
na Kamencoch v hodnote 2.400,- EUR
p) Informáciu p. Smiteka o potrebe riešiť vyčerpanie školskej žumpy a výmene poklopu na nej
q) Informáciu p. Hladišovej o porušovaní nočného pokoja v Streetbare
r) Informáciu starostu obce o zámere vymeniť bezdrôtový rozhlas za drôtový
s) Informáciu starostu obce o zastavení podpory výstavby bytového domu
t) Informáciu p. Kanderu o hlučnosti rozhlasu pri rodinnom dome. P. Kráľa (Cigánka)

C: Konštatuje:
že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie :
a) vysporiadanie pozemkov František Smitek, PZ Ľupčianka
D: Ukladá:
a) Stavebnej komisii urobiť obhliadku rodinného domu č.4 a stanoviť ponukovú cenu na kúpu.
b) Stavebnú komisiu posúdiť vhodnosť predaja pozemku p. Gašincovi
c) Stavebnú komisiu na preverenie závažnosti situácie s problémom školskej žumpy

E: Doporučuje:
Starostovi obce

a) Podať žiadosť na Povodie Váhu o regulácii vodného toku Ľupčianka pri Hornej krčme
a na zadnej vode a iných častiach vodného toku
b) Začať rokovať s majiteľom rodinného domu č.4 o kúpe na základe doporučenia Stavebnej
komisie
c) Vytvorenie geometrického plánu na pozemky na Magurke
d) Zvolať výbor OFK a prediskutovať ďalšie fungovanie futbalového klubu v obci
e)

upozorniť prevádzkovateľa Streetbaru na dodržiavanie otváracích hodín

Návrhová komisia v zložení : Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
V Partizánskej Ľupči 19.septembra 2016

