Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska
Ľupča, ktoré sa konalo dňa 12.12.2019 o 16:00 hod. na Obecnom úrade v
Partizánskej Ľupči

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: poslanec OZ: Ing. Juraj Kandera - do 16.40 hod.
poslanec OZ: Pavol Dvorský - ospravedlnený

Program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa
12.12.2019:
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola prijatých uznesení.
5. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.4/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a
určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce
Partizánska Ľupča.
6. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.5/2019 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Partizánska Ľupča.
7. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.6/2019 o miestnej
dani za ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča.
8. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.7/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území
obce Partizánska Ľupča.
9. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.8/2019 o miestnej
dani z nehnuteľností na území obce Partizánska Ľupča.
10. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.9/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča.
11. Zriadenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.11/2019, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
12. Prerokovanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Partizánska Ľupča
evidovanej pod číslom R2019/0333/988 zo dňa 29.11.2019 o poskytnutie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce na nákup vozidla.
13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.
14. Prerokovanie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby cestných komunikácií
v správe obce Partizánska Ľupča na zimné obdobie 2019/2020.
15. Rôzne
Záver.

Uznesenie č. 1/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 1

Schválenie návrhovej komisie.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

schvaľuje

návrhovú komisiu v určenom zložení: Mgr. Igor Beka, Ing. Peter Smitek.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek, Dušan
Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej, Matúš Hollý

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 2/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 2

Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

I.

schvaľuje

overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Sekan, Juraj Záchej a

II.

berie na vedomie

určenie zapisovateľky: Ing. Ivana Feldová.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 3/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 3

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

I.

schvaľuje

návrh starostu obce, Bc. Ladislava Balážeca, na doplnenie Programu 13. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča o bod č. 14. ,,Prerokovanie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby
cestných komunikácií v správe obce Partizánska Ľupča na zimné obdobie 2019/2020“ a

II.

schvaľuje

Program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 12.12.2019
v nasledovnom znení:
Úvod.
1. Schválenie návrhovej komisie.
2. Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Kontrola prijatých uznesení.
5. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.4/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a určení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do
orgánov samosprávy obce Partizánska Ľupča.
6. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.5/2019 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva na území obce Partizánska Ľupča.
7. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.6/2019 o miestnej dani za
ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča.
8. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.7/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území obce Partizánska
Ľupča.
9. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.8/2019 o miestnej dani z
nehnuteľností na území obce Partizánska Ľupča.

10. Schválenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.9/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča.
11. Zriadenie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.11/2019, ktorým sa určujú
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
12. Prerokovanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Partizánska Ľupča
evidovanej pod číslom R2019/0333/988 zo dňa 29.11.2019 o poskytnutie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na nákup vozidla.
13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020.
14. Prerokovanie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby cestných komunikácií v správe obce
Partizánska Ľupča na zimné obdobie 2019/2020.
15. Rôzne
Záver.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 4/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 4

Kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní

berie na vedomie

kontrolu uznesení prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča podľa
priloženého zoznamu.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 5/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 5

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o vyhradení miest
a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,

prerokovalo
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Partizánska Ľupča.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce
Partizánska Ľupča.
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča na základe ustanovenia §16 zákona č. 181/2014 Z. z. o
volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov a v súlade s §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, sa po prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Partizánska Ľupča.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 6/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2019 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., po prerokovaní

I.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2019 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území obce Partizánska Ľupča (VZN č.5/2019) a

II.

schvaľuje

pripomienku k návrhu VZN č.5/2019 na zmenu čl. 5, ods. 2, písm. e) v plnej miere na základe
prerokovania a vyhodnotenia pripomienky Finančnou komisiou obce Partizánska Ľupča.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Mgr. Igor Beka, Juraj
Záchej, Ing. Peter Smitek, Dušan Adamčiak, Matúš Hollý

Ing. Juraj Kandera, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na území obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2019 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy podľa §6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením §36 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
sa po prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.5/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území obce Partizánska Ľupča v znení schválených zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 7/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 7

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 o miestnej
dani za ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.,

I.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 o miestnej dani za ubytovanie na území
obce Partizánska Ľupča (VZN č.6/2019)

II.

schvaľuje

pripomienky k návrhu VZN č.6/2019 o miestnej dani za ubytovanie na území obce Partizánska Ľupča
na základe ich prerokovania a vyhodnotenia Finančnou komisiou obce Partizánska Ľupča nasledovne:
- čl. 7 – v znení: Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,60,-EUR za osobu a prenocovanie.
- čl. 9, ods. 2: ponechať obsah predmetného článku v pôvodnom znení ako je určené v návrhu VZN
č.6/2019.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Ing. Peter
Smitek, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý, Juraj Záchej

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2019 o miestnej dani za ubytovanie na
území obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 o miestnej dani za ubytovanie na
území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy podľa §6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením §36 a podľa §37 až §43 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa po
prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.6/2019 o miestnej dani za ubytovanie na území obce Partizánska
Ľupča v znení schválených zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 8/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 8

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území obce
Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
I.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území obce Partizánska Ľupča a
II.

schvaľuje

pripomienky k návrhu VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný
odpad na území obce Partizánska Ľupča, po prerokovaní a vyhodnotení Finančnou komisiou obce
Partizánska Ľupča v nasledovnom znení:
- čl. 6 ods. 1 písm. e: Poplatok podľa ods. d) tohto článku sa vzťahuje aj na fyzické osoby –
nepodnikateľ, poskytujúce ubytovanie v obci.
- čl. 8 : doplnenie tohto článku o odsek 4 v znení: Ak si poplatník nesplní svoju povinnosť uvedenú
v odseku 1, bude mu vyrubená daň na základe miestneho zisťovania obecného úradu, podľa §37 a
§38 zákona č.563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok) v znení a doplnení niektorých
zákonov.
- čl. 11 ods. 1 písm. a): Správca dane poskytne zníženie poplatku na základe predložených dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia vo výške 50 % z poplatkovej povinnosti pre občanov starších ako 65
rokov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr.
Igor Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj Kandera,
Pavol Dvorský

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy podľa §6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením §36 a podľa §77 až §83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa po
prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad na území obce Partizánska Ľupča v znení schválených zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 9/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 9

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 o miestnej
dani z nehnuteľností na území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území
obce Partizánska Ľupča bez pripomienok.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Ing. Peter Smitek, Juraj Záchej, Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na
území obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na
území obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy podľa §6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením §36 a podľa §77 až §83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa po
prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.8/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Partizánska
Ľupča.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Pavol Dvorský, Ing. Juraj Kandera

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 10/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 10

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
I.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu
dieťaťa v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča (VZN
č.9/2019)
II.

schvaľuje

pripomienku k návrhu VZN č.9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča, ktorej obsahom je:
-

zmena čl.1 ods. 1 v znení: Suma 2,-EUR sa nahrádza sumou 5,-EUR.

Na základe prerokovania a vyhodnotenia Finančnou komisiou obce Partizánska Ľupča sa pripomienke
vyhovuje v plnej miere.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Juraj Záchej, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka,
Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Partizánska Ľupča
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 10: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Partizánska Ľupča.
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6
ods. 1, §11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa §28 ods. 5,6,7 §49 ods. 4, §114 ods. 6, §116 ods. 6, §140 ods. 9 a 10 a §141 ods. 6
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č.544/2010 Z. z. §4 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a Vyhlášky MŠ SR č.330/2009
Z. z. o zariadení školského stravovania sa po prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča v znení schválených zmien
a doplnkov.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej,
Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 11/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 11

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2019, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §4, §6, a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
I.

prerokovalo

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2019, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce (VZN č.11/2019)
II.

schvaľuje

pripomienku k návrhu VZN č.11/2019, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce, ktorej obsahom je:
- zmena čl. 3 ods. 3 písm. h) v znení: Suma 1.750,-EUR sa nahrádza sumou 3.000,-EUR.
Na základe prerokovania a vyhodnotenia Finančnou komisiou obce Partizánska Ľupča sa pripomienke
vyhovuje v plnej miere.
III.

schvaľuje

zmenu názvu VZN č.11/2019 v znení: Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2019, Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Ing. Peter Smitek,
Juraj Záchej, Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2019, Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 11: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.10/2019, Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe originálneho výkonu samosprávy podľa §6
ods. 1, §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
spojení s §9 ods.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa po
prerokovaní

uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č.10/2019, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
v znení schválených zmien a doplnkov.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Juraj Kandera, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Matúš Hollý

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: tri pätiny prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 12/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 12

Prerokovanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Partizánska Ľupča
evidovanej pod číslom R2019/0333/988 zo dňa 29.11.2019 o poskytnutie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce Partizánska Ľupča na nákup vozidla.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zásad hospodárenia s majetkom obce a zákona č. 138/1991 o majetku obcí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p., po prerokovaní
I.

schvaľuje

žiadosť evidovanú pod číslom R2019/0333/998 zo dňa 29.11.2019 na nákup jazdeného 9 miestneho
vozidla Volkswagen transporter V so špeciálnymi funkciami pre potreby DHZo Partizánska Ľupča.
Obstarávacia cena vozidla je 150.000,- CZK, čo je v prepočte podľa aktuálne platného kurzu NBS 6.000,EUR.
II.

schvaľuje

pridelenie a presun finančných prostriedkov z rozpočtu obce Partizánska Ľupča v rámci rozpočtovej
kapitoly – kapitálové výdavky o sumu 3.000,- EUR.

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj
Kandera, Matúš Hollý, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka,

Ing. Martin Sameliak, Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 13/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 14

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby cestných komunikácií v správe obce
Partizánska Ľupča na zimné obdobie 2019/2020.

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zásad hospodárenia
s majetkom obce a zákona č. 138/1991 o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p. po prerokovaní
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby cestných komunikácií v správe obce Partizánska
Ľupča na zimné obdobie 2019/2020 s dodávateľom - Juraj Kysel, FO-živnostník, IČO: 35052554, sídlo
podnikania: Vavra Šrobára 1524/6, 034 01 Ružomberok za konečnú cenu
- 28,-EUR za hodinu vrátane DPH a PHM,
- 30,-EUR paušálna náhrada za dopravu do miestnej časti Magurka a späť 30,- EUR/presun
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.03.2020.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej,
Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak, Matúš Hollý

Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

Uznesenie č. 14/14/2019
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 12.12.2019

K bodu č. 13.

Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2022 obce Partizánska Ľupča
a rozpočtových organizácií zriadených obcou Partizánska Ľupča – Zariadenie
pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča a Základná škola s materskou
školou Partizánska Ľupča.

návrh rozpočtu na rok 2020 obce Partizánska Ľupča a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Partizánska Ľupča – Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
a Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet je zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je
plánované kryť z bežného prebytkového rozpočtu a prebytkového rozpočtu finančných operácií –
z rezervného fondu.

Stanovisko hlavého kontrolóra obce Partizánska Ľupča k návrhu rozpočtu nebolo doručené z dôvodu
dlhodobej práce neschopnosti.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., po prerokovaní
I.

schvaľuje

návrh rozpočtu na rok 2020 obce Partizánska Ľupča a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Partizánska Ľupča – Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča
a Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča v členení:
a) bežný rozpočet
a. bežné príjmy
b. bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
a. kapitálové príjmy
b. kapitálové výdavky
c) finančné operácie
a. príjmové finančné operácie
d) výdavkové finančné operácie
Rozpočet sa schvaľuje podľa ekonomickej klasifikácie na hlavné kategórie a kategórie a je prílohou
tohto uznesenia.

II.

berie na vedomie

návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 obce Partizánska Ľupča a rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča – Zariadenie pre seniorov KARITA obce
Partizánska Ľupča a Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča.

III.

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu v rozpočtovanej hodnote 136.413 EUR na obstaranie nového
majetku, rekonštrukciu a zhodnotenie majetku obce a čiastočnú úhradu výdavkových finančných
operácií.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Nehlasovali:

0

Stanislav Sekan, Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak, Mgr. Igor
Beka, Juraj Záchej, Ing. Peter Smitek, Ing. Juraj Kandera, Matúš
Hollý

Pavol Dvorský

Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané dňa 12.12.2019
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 12.12.2019

