Uznesenie č. 8/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo
dňa 28. novembra 2016 o 15:30 hod. na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
__________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e:

A:
-

-

B:

návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj Kandera
overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak
starosta obce určil za zapisovateľku: Bc. Danu Havlanovú
program rokovania obecného zastupiteľstva
VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska
Ľupča (zdržala sa JUDr. Hladišová)
žiadosť ZŠ s MŠ o dočerpanie a zmenu účelu schváleného finančného príspevku na MŠ na rok
2016 vo výške 577,46 eur
žiadosť ZŠ s MŠ o dočerpanie a zmenu účelu schváleného finančného príspevku na ZŠ na rok
2016 vo výške 1.333,41 eur
žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí ZŠ na rok
2017 vo výške 2.300,00 eur
žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí MŠ na rok
2017 vo výške 1.600,00 eur
dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča na základe žiadosti vo výške
7.030,00 eur na rok 2017
dotáciu pre KST Darmošľap Partizánska Ľupča na základe žiadosti vo výške 1.000,00 eur na
rok 2017
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska
Ľupča
návrh rozpočtu na rok 2017 so zapracovanými pripomienkami (zdržali sa Ing. Kandera, Ing.
Sameliak, JUDr. Hladišová)
termín OZ na deň 16.12.2016
zámer predaja pozemku pre p. Štefana Gašinca na základe predloženého geometrického plánu
o výmere 72 m2 (parc. č. 2455/3) o cene 5,00 €/m2
B e r i e n a v e d o m i e:

-

-

-

informáciu zástupcu starostu obce o zvolanej komisii dňa 17.11.2016 za účelom otvorenia
doručených obálok so žiadosťami na funkciu hlavného kontrolóra obce a o spôsobe voľby
hlavného kontrolóra obce, ktorého zvolia poslanci tajným hlasovaním
osobnú prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce v poradí podľa
doručených žiadostí, a to v poradí: Bc. Gabriela Moravová, Mgr. Ľubomír Turčan a Mgr.
Lucia Záchejová
informáciu Mgr. Lucie Záchejovej o porušení § 18a z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
výsledky I. kola volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce: Bc. Gabriela Moravová (4
hlasy), Mgr. Lucia Záchejová (3 hlasy ) a Mgr. Ľubomír Turčan (2 hlasy), čo znamená, že
žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov a v zmysle § 18a
ods. 3 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné pristúpiť k II. kolu volieb na funkciu

-

-

-

-

hlavného kontrolóra obce, do ktorého postúpili: Bc. Gabriela Moravová a Mgr. Lucia
Záchejová, ako kandidáti s najvyšším počtom hlasov v I. kole volieb
výsledky II. kola volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce: Bc. Gabriela Moravová (4
hlasy), Mgr. Lucia Záchejová (4 hlasy), jeden poslanec sa zdržal hlasovania, čo znamená, že
v prípade rovnosti hlasov v II. kole volieb sa rozhodne v zmysle § 18a ods. 3 z. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení žrebom
námietku Mgr. Lucie Záchejovej o tom, že poslanci neboli o oboznámení so skutočnosťou, že
Bc. Gabriela Moravová vykonáva funkciu hlavného kontrolóra obce aj v obci Malatíny
informáciu starostu obce o uskutočnenej výstavbe spomaľovacích retardérov v obci
a o objednávke dopravných značiek a zrkadiel od spoločnosti RILINE, s.r.o.
informáciu starostu obce o pokračovaní v rokovaniach so Správou povodia Váhu
informáciu starostu obce o možnosti stavebných pozemkov na Magurke
informáciu Ing. Sameliaka o vykonanej obhliadke umývarok v MŠ a žumpy v areáli ZŠ s MŠ
o a potrebe ich rekonštrukcie
informáciu starostu obce o aktuálnej výzve na rekonštrukciu MŠ
informáciu starostu obce o zrealizovanej ceste na Magurku
informáciu starostu obce a zástupcu starostu obce o potrebe osadenia dopravnej značky na
Magurku a o potrebe osadenia značky „zákaz vjazdu“
informáciu starostu obce o žiadosti na premeranie cesty pri Elízovcoch na Magurke a o už
uskutočnenom zameraní cesty na Magurke
informáciu riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej k predloženému návrhu
VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o úhradách, spôsobe určenia a
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska
Ľupča
dotazy p. Sekana a JUDr. Hladišovej k predloženému návrhu VZN č. 3/2016
informáciu p. Mrázikovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
dotazy p. Sekana a Ing. Budveselovej k predloženým žiadostiam ZŠ s MŠ o zmenu účelu
poskytnutého príspevku na rok 2016 a k žiadostiam o príspevky na rok 2017
žiadosť OFK Partizánska Ľupča o dotáciu na rok 2017 vo výške 10.360,00 eur
informáciu riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej k predloženému návrhu
Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska
Ľupča
žiadosť spoločnosti MA-PE, s.r.o. o schválenie vybudovania chodníka
žiadosť p. Sekana o potrebe osvetlenia chodníka medzi cestou pri cintoríne k autobusovej
zastávke na rázcestí
žiadosť p. Sekana, aby boli občania dostatočným spôsobom informovaní o ukončení činnosti
MUDr. Droppovej a o stálom hľadaní novej lekárky zo strany obce
žiadosť p. Sekana o potrebe poďakovania MUDr. Droppovej za jej dlhoročnú činnosť v obci
žiadosť p. Sekana o potrebe odpovedať na každý podpísaný dotaz v diskusii na internetovej
stránke obce
žiadosť p. Sekana o potrebe zverejnenia informácie pre občanov o právnej úprave a postupe
pri revízii komínov na internetovej stránke obce a v obecných novinách
vyjadrenia starostu obce k dotazom a požiadavkám p. Sekana
žiadosť Ing. Kanderu k zachádzaniu ranného autobusu z LH do RK do obce a o potrebe
oslovenia Ing. Siváka
žiadosť Ing. Kanderu o potrebe zabezpečenia nočného osvetlenia v obci počas vianočných
sviatkov
žiadosť Ing. Kanderu o zverejnenie článku o výške príspevku za sociálne služby v ZPS
KARITA v obecných novinách

-

-

informáciu p. Sekana o uskutočnenej návšteve v ZPS KARITA sociálnou komisiou,
o informovaní riaditeľkou ZPS KARITA PhDr. Ľubomírou Glonekovou o celkovej prevádzke
a budúcej vízii ZPS KARITA
informáciu riaditeľky ZPS KARITA PhDr. Ľubomíry Glonekovej o uskutočnenom
hygienickom audite v ZPS KARITA
informáciu starostu obce o architektonickej štúdii firmou STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš, a.s. k plánovanej výstavbe bytového domu
informáciu starostu obce k predloženým podkladom p. Petrom Strniskom k zosuvu svahu
žiadosť p. Eleny Remeňovej o potrebe navýšenia počtu kontajnerov na plastový odpad nad
futbalovým ihriskom pred rodinným domom p. Smiteka
žiadosť p. Eleny Remeňovej o vysporiadanie pozemkov na základe už skôr podanej žiadosti
V o l í:

C:
-

žrebom v zmysle § 18a ods. 3 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavného kontrolóra
obce: Bc. Gabrielu Moravovú
N e s c h v a ľ u j e:

D:
-

žiadosť OFK Partizánska Ľupča o dotáciu na rok 2017 vo výške 10.360,00 eur vzhľadom na
Uznesenie OZ č. 7/2016
žiadosť Matice slovenskej o príspevok na publikáciu Mgr. Anny Šmelkovej
žiadosť o odkúpenie pozemku p. Petrom Elízom o výmere 10 m2, nachádzajúceho sa na
Magurke (parc. č. 3294) a poslanci OZ žiadajú, aby bola cesta daná do pôvodného stavu, tak
ako mu to vyplynulo z výzvy stavebnej komisie zo dňa 17.06.2015
K o n š t a t u j e:

E:

že nasledovné body uznesení prijatých na minulých zasadnutiach OZ ostávajú na splnenie:
-

šachta pri Kráľovcoch
zberný dvor po obnovení nanovo podaného projektu
obsadenie voľného miesta detskej lekárky
realizácia „Oddychovej zóny“ v časti Kamence
školská žumpa
obecný rozhlas
regulácia potoku Ľupčianka so Správou povodia Váhu

V Partizánskej Ľupči dňa 28.11.2016

Návrhová komisia: JUDr. Petra Hladišová, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak

