Uznesenie č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného dňa 6.11.2017 na
Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo:
1.

Schvaľuje:
a)

Návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Dušan Adamčiak

b) Overovateľov zápisnice:Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek,
c)

Starosta Ľubomír Frič určil za zapisovateľku Ing. Katarínu Budveselovú

d) Program zasadnutia s doplnením
e)

VZN č. 2/2017 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení Obce Partizánska Ľupča

f)

Predaj pozemkov v kú Partizánska Ľupča, miestna časť Magurka
i.

Ján Malíček a Hanka Malíčková Myjava, Dolná štvrť, pozemok parc.č.3139/18 o výmere
565m2 za cenu 50,-€/m2

ii.

Ing. Bystrík Ivák Liptovské Sliače Do Potôčka 1235/13 parc.č.3139/19, pozemok
o výmere 565 m2 za cenu 50€/m2

iii.

Vladimír Konopásek Nitra Potravinárska 23 parc. č. 3138/2, pozemok o výmere 565 m2 za
cenu 50,-€/ m2

iv.

Boris Baránek Liptovský Mikuláš Za Luhami 572 a manželka Jaroslava Baránková rod.
Sabuchová Liptovská Osada, pozemok parc. č. 3139/17 o výmere 565 m2 za cenu 50,-€/m2

g) Príspevok pre Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pre troch žiakov v alikvotnej čiastke
za každého 22,40 € spolu 67,20 € na rok 2017
h) Príspevok pre Centrum voľného času- Kongregácia milostivých sestier Satmárok v Ružomberku
pre 5 žiakov vo výške 56,-€ na každého spolu 280,-€ na rok 2018
i)

Príspevok pre ZO SZTP Partizánska Ľupča na rok 2018 vo výške 300,-€

j)

Príspevok pre ZO JDS Partizánska Ľupča na rok 2018 vo výške 300,-€

k) vybudovanie vodomernej šachty na obecnom pozemku z dôvodu pripojenia na verejný vodovod
nehnuteľnosti s.č. 447, p.č. 1060 na základe žiadosti podanej Ing. Petrom Smitekom, bytom
Partizánska Ľupča 551 s tým, že sa prípojka vybuduje čo najbližšie k majiteľovmu pozemku
l)

2.

v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020.

Berie na vedomie:
a)

Informáciu starostu obce o rekonštrukcii Sobášnej miestnosti

b) Informáciu starostu o oprave komínov a asanácii 1 komína na streche Obecného úradu
c)

Požiadavku občana Viliama Husarčíka, trvale bytom Partizánska Ľupča 543 na zriadenie
vysunutého pracoviska Polície a zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti občanov a riešenia
problematiky túlavých psov v obci

d) Informáciu starostu o potrebe vybudovania nového obecného rozhlasu
e)

Informáciu starostu o možnosti získania frézovanej hmoty z cesty č.18 pre potreby obce

Informáciu starostu obce o potrebe prečistenia kanalizácie pri objekte spoločnosti VOKUMA, s. r.
o. - piliarska výroba

f)

g) Informácie Ing. Petra Smiteka, predsedu školskej komisie, medzi iným aj o tom, že končí funkčné
obdobie Rady školy a starosta bude musieť vyhlásiť novú voľbu
3.

Zrušuje
Nájomnú zmluvu č. 41/2012 zo dňa 21.02.2012 medzi obcou Partizánska Ľupča a spoločnosťou
Liptovia, a.s. na prenájom pozemku v miestnej časti Magurka ku dňu 31.10.2017 dohodou.

4.

Nesúhlasí
S predajom obecného pozemku p.č. KN-C 1680/36 o výmere cca 50m2 v k.ú. Partizánska Ľupča
v miestnej časti Valentka pre p. Ing. Slavomíra Betuša, bytom Partizánska Ľupča 709.

5.

Konštatuje:
Uznesenia prijaté na predošlých zasadnutiach OZ zostávajú na splnenie:
-

Výrub stromov v brehovej čiare toku Ľupčianka na základe podnetu Mgr. Lucie Záchejovej,
bytom Partizánska Ľupča 374

-

Vyčistenie a úprava koryta Ľupčianka pri rodinnom dome s.č. 200 majiteľa Kataríny Kúkolovej

-

Rekonštrukcia žumpy v areáli ZŠ s MŠ

-

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci

-

Výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou pri ZŠ s MŠ

_______________________________

_________________________

Ing. Peter Smitek, Ing. Martin Sameliak
overovatelia zápisnice

Ľubomír Frič
starosta Obce Partizánska Ľupča

_________________________

_________________________

Ing. Katarína Budveselová
zapisovateľka

Július Sokol
zástupca starostu obce Partizánska Ľupča

