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Zápisnica z 5. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča

Úvod
Piate, neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča (ďalej len OZ), sa konalo
dňa 11.08.2020 v kancelárii starostu Obce Partizánska Ľupča v čase od 17:00 do 18:50 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tlačenej verzie tejto Zápisnice :
o

o

Počet prítomných poslancov :


Stanislav Sekan



Ing. Peter Smitek



Dušan Adamčiak



Juraj Záchej



Ing. Martin Sameliak



Mgr. Igor Beka



Pavol Dvorský

Počet neprítomných poslancov :


Ing. Juraj Kandera



Matúš Hollý

Starosta obce, Bc. Ladislav Balážec, privítal všetkých prítomných a uviedol, že dnešné zasadnutie OZ je
mimoriadne a koná sa z dôvodu schválenia investičných zámerov obce s cieľom urýchliť proces ich
prípravy a realizácie. Navrhol prejsť rovno k bodom dnešného programu rokovania.

Bod č. 1 Voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil návrhovú komisiu nasledovne:


Mgr. Igor Beka,



Juraj Záchej.

OZ prijalo Uznesenie č. 1/5/2020
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 návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Igor Beka, Juraj Záchej.

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Bod č. 2 Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:


Ing. Martin Sameliak,



Dušan Adamčiak.

Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Ivanu Feldovú.
OZ prijalo Uznesenie č. 2/5/2020
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 : Ing. Martin Sameliak, Dušan Adamčiak;

II. berie na vedomie určenie zapisovateľky: Ing. Ivana Feldová.
Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Bod č. 3 Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Starosta obce sa najskôr ospravedlnil poslancom OZ, že materiály na dnešné zasadnutie OZ im boli zaslané
neskôr. Starosta prenechal poslancom OZ priestor na vyjadrenie, prípadné doplnenie programu dnešného
rokovania. Nik z poslancov nenavrhol zmenu programu, starosta teda predložil na schválenie Program
rokovania OZ dňa 11.08.2020 v pôvodnom znení:
OZ prijalo Uznesenie č. 3/5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. po prerokovaní
schvaľuje Program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 11.08.2020
v nasledovnom znení:
Program OZ:
Úvod.
1)

Voľba návrhovej komisie.

2)

Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

3)

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.

4)

Schválenie investičného zámeru rekonštrukcie budovy Obecného futbalového klubu Obce
Partizánska Ľupča.

5)

Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu projektu ,,Kanalizácia
obce Partizánska Ľupča“.

6)

Schválenie investičného zámeru realizácie vodozádržných opatrení v obci Partizánska Ľupča.

7)

Rôzne.
Záver.

Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Bod č. 4 Schválenie investičného zámeru rekonštrukcie budovy Obecného futbalového klubu obce
Partizánska Ľupča
Starosta obce ozrejmil poslancom OZ dôvody, prečo navrhuje investičný zámer rekonštrukcie budovy OFK.
V obci pôsobí viacero organizácií, ktoré by mohli priestory OFK využívať ako svoje ,,zázemie“, napr.
v súčasnej dobe uplynula lehota na prenájom miestností od Lesného komposesorátu pre Klub stolného
tenisu, ktorý požiadal obec o priestory na tréning družstiev dospelých i detí. Takisto sú požiadavky na
prenájom miestnosti na cvičenie pre ženy, pre deti a pod., na zasadnutia a členské schôdze a pod..
Okrem toho, budova OFK chátra a je potrebné s tým niečo robiť. Starosta pripomenul, že v areáli OFK už
boli zrekonštruované vonkajšie WC, oprava a údržba žumpy a pracovníci technického úseku obce vykonali
prípravné práce na vnútornú rekonštrukciu budovy OFK. Budú vynovené sprchy a šatne. Tieto práce budú
financované z časti z rozpočtu obce a z dotácie OFK (5.750,-EUR), ktorá im nebola vyplatená kvôli
opatreniam vlády SR v súvislosti s koronavírusom.
Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ sa už o návrhu komplexnej rekonštrukcie budovy OFK rokovalo.
Plánovaná je výmena okien, výmena palivovej základne, z doteraz nevyužitej garáže by mohol byť sklad
pre športové vybavenie a technická miestnosť, šatne pre hráčov, pre rozhodcov.
Rozvody vykurovania by sa mohli rozšíriť do vnútorných priestorov OFK (do spŕch, do kuchynky, do šatní),
aby sa tieto mohli využívať i v zimných mesiacoch. Priestory v OFK by tak mohli byť využívané nielen pre
potreby športových klubov, ale i ako sála (miestnosť) na menšie spoločenské a kultúrne akcie.
Starosta oslovil k spolupráci architekta, s ktorým boli priestory obhliadnuť a zamerať a na základe
existujúceho stavu a predbežných požiadaviek spracováva ideové návrhy rekonštrukcie a spracuje tiež
výmer-výkaz podľa CENKROS-u, kvôli predbežnému vyčísleniu nákladov na rekonštrukciu.
Starosta uviedol, že ide o schválenie investičného zámeru. Ideové návrhy budú spracované vo viacerých
variantoch, ktoré budú predložené na prerokovanie Finančnej komisii, až potom sa bude schvaľovať
realizácia rekonštrukcie OFK, technické záležitosti sa budú riešiť priebežne.
Poslanci OZ s návrhom súhlasili, viacerí sa vyjadrili, že budova OFK nebola opravovaná dlhé roky a
rozsiahlejšia rekonštrukcia je nutná. Zástupca starostu obce, Juraj Záchej uviedol, že budova je ozaj v zlom
stave, chátra, pri opravách, ktoré už boli prevedené (napr. náter strechy) boli zistené ďalšie vážne
poškodenia. Opravy jednotlivých častí budovy na seba nadväzujú a je potrebné rekonštrukciu riešiť
systematicky a komplexne.
Poslanci sa zhodli, že ak to ,,obecný rozpočet dovolí“ finančné prostriedky sa môžu navýšiť, aby sa opravilo
čo najviac. Obec by tak mala nový priestor, ktorý by bol určený pre širšiu verejnosť a na rôzne akcie.
OZ prijalo Uznesenie č. 4/5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p., VZN č.10/2019 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po prerokovaní
schvaľuje investičný zámer rekonštrukcie budovy Obecného futbalového klubu, ktorá je vo vlastníctve
obce Partizánska Ľupča.

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Bod č. 5 Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu projektu
,,Kanalizácia obce Partizánska Ľupča“
Obec má už dlhodobo vypracovaný projekt na vybudovanie kanalizácie v obci. Bolo potrebné ho ale
aktualizovať podľa nových platných technických noriem a bezpečnostných a právnych predpisov. Do
projektu bola zahrnutá čistička odpadných vôd. Projekt už má obnovené vodohospodárske povolenie, ale
k žiadosti o dotáciu je potrebné mať vypracovaný realizačný projekt s rozpočtom výkaz-výmer.
Starosta navrhol, aby sa oslovili projekčné spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s projektmi tohto druhu,
chce osloviť i spoločnosť, ktorá už v podstate spracovala stavebný projekt. Výber dodávateľa sa bude
realizovať prostredníctvom verejného obstarávania s kritériom najvýhodnejšej cenovej ponuky.
Predseda Stavebnej komisie a poslanec OZ, Ing. Martin Sameliak, pre objasnenie doplnil, že projekt pre
stavebné povolenie neobsahuje jasne definované čo, kde a ako sa má použiť, nie je tak konkrétny. Pri
realizačnom projekte je v podstate presne definované aký materiál má byť použitý, aký je spôsob
realizácie, presne definuje činnosti i z časového horizontu. Ide o detailne vypracovanú dokumentáciu.
Realizačný projekt slúži i ako istá forma kontroly investora nad priebehom realizácie, dodávateľ tak nemá
veľký priestor na to, aby používal iné materiály a pod..
Starosta poznamenal, že spoločnosť Hydrocoop (p.Ing. Slezák), ktorá vypracovala projekt pre stavebné
povolenie, spracovala i predbežný rozpočet. Ten však nie je postačujúci pre podanie žiadosti o dotáciu,
pretože je postavený ,,nahrubo“, práve preto že nezahŕňa špecifikácie (napr. ČOV, bola definovaná ako
,,ČOV“, ale nekonkretizovala o aký typ pôjde, aký materiál a pod.).
Poslanci sa zhodli na tom, že kanalizácia je pre obec prioritou a teda je potrebné schváliť a urobiť všetky
kroky preto, aby sa projekt zrealizoval.
OZ prijalo uznesenie č. 5/5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p, VZN č.10/2019 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po prerokovaní
schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu projektu ,,Kanalizácia obce
Partizánska Ľupča“.

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Dodávateľ projektových prác bude vybraný na základe vyhodnotenia cenových ponúk v rámci verejného
obstarávania.
Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Bod č. 6 Schválenie investičného zámeru realizácie vodozádržných opatrení v obci Partizánska Ľupča
Vzhľadom na nedávne skúsenosti s povodňou a mimoriadnou situáciou je nevyhnutné realizovať v obci
opatrenia na predchádzanie povodňových a kalamitných situácií. Ministerstvo životného prostredia
vyhlasuje výzvu pre samosprávy na realizáciu vodozádržných opatrení. Starosta v tejto záležitosti
Konzultoval s nimi aké vodozádržné opatrenia môže obce vybudovať, akým spôsobom, aby to bolo
efektívne. Riešení/resp. variant je viacero.
Členovia Obecnej rady (poslanci OZ) na jej zasadnutí dňa 31.07.2020 diskutovali o opatreniach, ktoré by
obec chcela v tejto oblasti realizovať. Jednalo by sa o 2 vsakovacie kanály od ZpS KARITA po Beniačovie
most, takisto od pohostinstva oproti ,,Paškovie/Rybínovie“ domu po Beniačovie most. Ide o to, aby
dažďová voda nestekala do kanalizácie, ktorá ju nestíha odvádzať a pri väčších dažďoch pravidelne vytápa
rodinné domy v dolnej časti obce (až ku rodinnému domu p. A. Beňa).
Odvodňovaná plocha cesty je niečo cez 2000 m2, strechy domov sa orientačne spočítali cez 2800 m2.
Takáto plocha vyprodukuje počas 15 minútového dažďa s intenzitou 200 l/s/ha 87 m3 dažďovej vody.
Všetku túto vodu je možné s prehľadom infiltrovať vo vsakovacom rigole, ktorý by sa vybudoval popri
ceste. Rigol by bol na spôsob dažďovej záhrady s vysadenou vegetáciou – bol by rozdelený na segmenty,
keďže terén na ulici padá asi o 10 metrov, aby v týchto miestach voda netiekla, naopak, vegetácia ju
vsiakla. Celkovo bol nameraných 270 bm kanála, ktorý by sa dal umiestniť od pohostinstva pri
,,Paškovie/Rybínovie“ dome po uzavretý Beniačovie mostík. Obec by chcela tento vsakovací rigol predĺžiť
až na koniec obce, k rodinným domom pri dolnej píle. Odhadované investičné náklady na túto časť sú
okolo 110 až 120 tisíc Eur.
Ďalej by obec chcela prerobiť parkovisko za Kultúrnym domom, ktoré je nefunkčné a vždy po väčšom
daždi tam stojí voda, ktorú musia odčerpávať hasiči. Tu je zámer vybudovať zatrávnené parkovisko/resp.
obdobnú funkčnú zeleň v okolí (stromy), ktorá by vedela zachytiť vodu z celej plochy strechy Kultúrneho
domu (podľa prepočtov je to cca 350 m2 spevnenej plochy a 400 m2 strechy Kultúrneho domu, a to pri 15
min. daždi spoločne robí cca 14 m3 vody, ktorá nemá kam vsiaknuť). Táto investičná akcia vychádza
orientačne na 30 tisíc Eur.
Ďalšie vodozádržné opatrenie je plánované na futbalovom ihrisku, kde by sa dala ,,zachytiť“ voda zo
strechy - redukovaná plocha strechy je okolo 550 m2, čo pri 15 min. daždi znamená 10 m3 vody. Vzhľadom

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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na priestorové možnosti za budovou OFK sa tam vojde nádrž nie väčšia ako 26 m3 (6x2,4x2,4 – ŽB), ktorá
by slúžila ako zásobník na zavlažovanie. Za nádržou by bol bezpečnostný prepad do vsaku. Pre túto časť je
potrebné celkom určite vymeniť všetky klampiarske zvody na nehnuteľnosti a doviesť za budovu aj odtoky
z predného prístrešku (je počítané i s tlakovým čerpadlom na vodu s pripojením niekde k ihrisku). Náklady
na investičnú akciu sú odhadované na 20 až 25 tisíc Eur.
Investičné náklady celého projektu budú závisieť od konkrétneho riešenia, ako sú vedené siete (elektrina,
voda, telekomunikácie), pokiaľ je možné budovať dažďovú kanalizáciu, prípadne prekládka pôvodnej
a pod. Celková investícia predstavuje cca 180.000,- Eur. Obec by chcela tieto náklady pokryť
z nenávratných finančných prostriedkov EÚ (,,NFP“). Pokiaľ sa chce obec uchádzať o NFP,
kompletný projekt musí byť podaný do 31.10.2020. Je teda najvyšší čas pracovať na projektovej
dokumentácii, aby mohla byť podaná žiadosť o dotáciu na vodozádržné opatrenia. Starosta už v tejto veci
oslovil firmu, ktorá pôsobí v tejto oblasti, realizovala rovnaké projekty pre mestá Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, majú s tým bohaté skúsenosti. Vypracovanie technickej časti projektovej dokumentácie je
vyčíslené na 4.900 Eur, pričom textovú časť ku projektu by obec vypracovala sama. (Je potrebné zistiť, či
vypracovanie projektu je súčasťou oprávnených nákladov v prípade získania dotácie).
Poslanec OZ, Ing. Peter Smitek, poznamenal, že treba dať pozor, aby bol zosúladený projekt kanalizácie
obce s projektom vodozádržných opatrení. Aby sa ,,plošne“nekrižovali a obec mohla realizovať oba
investičné zámery.
O slovo sa prihlásil p. A. Beňo, starosta mu prenechal priestor na vyjadrenie. Podľa jeho názoru,
vybudovanie vsakovacích rigolov nie je postačujúce, odtok vody treba riešiť kanalizáciou a dosť promptne.
Pri väčších dažďoch ho pravidelne vytápa, pretože všetky voda, ktorá sa valí z celej ulice končí v jeho
šachte, a tá proste nápor vody nestíha. Bolo mu prisľúbené, že po povodni (26.6.2020) bude obec riešiť
čistenie a opravu kanálov. Kanálové rúry boli prečistené, ale nič viac sa nerobí, a obáva sa, že pri ďalších
dažďoch sa situácia ešte zhorší. Ani nanovo osadené rúry nestíhajú príval vody pojať, sú malé (priemer cca
400mm) , tieto problémy stále pretrvávajú. Pýtal sa ako a hlavne kedy sa bude tento problém riešiť.
Starosta poznamenal, že prečistenie kanálov bolo vykonané cca 2-3 týždne po povodni. Obec musela pri
povodni vyhlásiť mimoriadnu situáciu a v rámci nej realizovať záchranné a protipovodňové aktivity,
ktorých náklady budú refundované z Ministerstva vnútra. Vybudovanie vsakovacích rigolov však nie je
možné financovať v rámci mimoriadnej situácie, obec preto hľadá riešenia, ako pokryť tieto náklady.
Rozumie, že je to nutné riešiť čím-skôr, no ide o väčšiu investíciu na ktorú sa hľadajú dotácie resp. iné
zdroje. Starosta i ostatní poslanci si myslia, že projektované vsakovacie rigoly dokážu odviesť nárazovú
vodu, ale uznávajú, že pri dlhodobom daždi sa naplnia (tak ako i všetky) v podstate ten prívalový dážď
dokážu zachytiť a zmenšiť ,,tlak“ na existujúci kanál.
Poslanec OZ, Ing. Martin Sameliak, k uvedenému poznamenal, že dotácia je určená na realizáciu
vodozádržných opatrení, nepodporuje odvod vody z územia (výmenu kanalizačných rúr za väčšie a pod.).
P. Beňo sa spýtal, že ako sa potom bude riešiť toto vytápanie? Ing. Sameliak odpovedal, že jedine
z vlastných zdrojov, dotácie na to nie sú. P. A. Beňo na to poznamenal, že obec by mala prioritne riešiť
problémy ľudí-občanov a tieto uprednostniť pred inými, menej potrebnými investíciami (napr.
rekonštrukcia OFK a pod.).
Prítomní diskutovali o tom, ako je riešená dažďová kanalizácia v obci, odkiaľ – kam viedli staré kanály, kde
sú výpusty a betónové skurže, kadiaľ by bolo najvhodnejšie odvádzať vodu, kde kanály predeliť, či je
možnosť vyrovnať terén/sklon cesty, upraviť spád vody a pod. Padli viaceré návrhy od prítomných, ako by

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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sa dali riešiť protipovodňové opatrenia vo viacerých častiach obce, aby sa predchádzalo vytápaniu
a najmä, aby voda bola odvádzaná mimo obytné zóny. Zhodli na tom, že je nevyhnutné
realizovať vodozádržné opatrenia v obci systematicky a zosúladiť ich s inými projektmi ako kanalizácia
a ČOV. Návrh je robiť oba projekty súbežne (je tu priestor i na zníženie nákladov na výkopové a iné práce).
Čo sa týka situácie s vytápaním p. A. Beňa, Stavebná komisia vykoná miestnu obhliadku a bude sa tomu
bližšie venovať. Podľa zistení navrhne dostupné riešenia problému s odtokom vody v dolnej časti obce.
OZ prijalo Uznesenie č. 6/5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p., VZN č.10/2019 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po prerokovaní
I.

schvaľuje investičný zámer realizácie vodozádržných opatrení v obci Partizánska Ľupča na základe
vyhlásenej výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine so špecifickým cieľom
na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

II. schvaľuje vypracovanie technickej časti projektovej dokumentácie v rozsahu podmienok na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyhlásenej výzvy,
kód výzvy : OPKZP-PO2-SC211-2020-62, v hodnote 4.900,-EUR s DPH
Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Bod č. 7 Rôzne.
a) Sťažnosti od obyvateľov obce na frekvenciu nákladných áut cez obec Partizánska Ľupča

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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Starosta obce informoval poslancov o doručených sťažnostiach od občanov na prejazd nákladných áut cez
obec. Jedná sa o počet a frekvenciu prejazdov, a tiež bezohľadnú jazdu šoférov nákladných áut.
Poslanci OZ, Ing. Martin Sameliak a Ing. Peter Smitek poznamenali, že prejazd nákladných áut cez obec
bude trvať ešte cca 2 týždne. Čo sa týka bezohľadnej jazdy šoférov, je potrebné osloviť políciu.
Návrh poslanca OZ, Mgr. Igora Beku, je písomne požiadať OR PZ odbor dopravy o zvýšenú kontrolu
nákladných automobilov, vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov na ich prejazd cez obec, nakoľko
jazdia preťažení a neprimerane rýchlo, čím ohrozujú obyvateľov obce.
Poslanci diskutovali o sťažnostiach obyvateľov, padli rôzne návrhy a pripomienky, čo môže obec v tejto
veci podniknúť, aby sa aspoň zmiernili dopady na obyvateľov [častejšie kropenie cesty - kvôli prašnosti;
časové obmedzenie prejazdu áut; bezpečný prejazd áut a obmedzenie rýchlosti – (to už bolo riešené);
dôkladné čistenie cesty; čiastočný odklon nákladných áut na Malatínec – to sa momentálne nedá
realizovať kvôli žatve].
Poslanec OZ, Ing. Martin Sameliak sa vyjadril, že prevoz zeminy by mali občania strpieť, pretože
v konečnom dôsledku z toho bude profitovať obec, lebo zemina je odvážaná zo skládky, kde sa robila tretia
kazeta, na uloženie 120 000 m3 odpadu. Uviedol, že obec doteraz nepocítila žiadne ťarchy zo skládky, až
na toto prevážanie zeminy, ktoré sa nedalo inak realizovať. Momentálne sa ,,dovozí“ zemina zo spodnej
časti kazety, ale potom sa ešte bude navážať ornica, aby to bolo vyššie.
Poznamenal, že je potrebné v tejto veci upovedomiť realizátora prevozu (spoločnosť STAVPOČ s.r.o.)
a požiadať ho, aby zabezpečil dôkladné čistenie po nákladných autách. Nech obec stanoví konkrétne
podmienky prejazdu.
Mgr. Igor Beka doplnil, že pokiaľ to nebude schopný urobiť zhotoviteľ, tak musí kompenzovať náklady na
čistenie napr. hasičom z našej obce, ktorí cestu vystriekajú, vyčistia.
Zástupca starostu obce, Juraj Záchej, poznamenal, že je potrebné, aby cesta bola čistená dôkladne
a pravidelne, možno i každý deň. Problém vidí vo frekvencii nákladných áut. Denne ich prechádza cez obec
neúnosné množstvo, takže sťažnosti obyvateľov sú v tejto veci viac, než oprávnené.
Poslanec OZ, Ing. Peter Smitek k tomu poznamenal, že prašnosť a obmedzenia spojené s prejazdom
nákladných áut sú problém, ale ide o vyšší verený záujem a tak to treba ľuďom i vysvetľovať. Z fungovania
skládky predsa obec dostáva príspevok do svojho rozpočtu. Čo sa týka profitu zo skládky, tak starosta vidí
problém v tom, že doteraz ľudia nevideli žiadny prínos skládky, nevybudovalo sa nič, peniaze sa míňali na
bežný chod. V súčasnosti ale obec tieto peniaze ,,drží“ mimo bežný rozpočet a plánuje ich preinvestovať
do pripravovaných projektov.
Po dlhej diskusii sa poslanci dohodli na tom, že je potrebné využiť všetky zákonné prostriedky, ktoré v tejto
záležitosti obec má - požiadať zhotoviteľa a podmieniť prejazd áut najmä čistením a kropením cesty;
prevozom zeminy len v pracovné dni; dohliadať a kontrolovať bezpečnosť prejazdu a i. Toto, ale bolo
potrebné riešiť okamžite, nie takto neskoro, až keď pribúdajú sťažnosti obyvateľov.
V závere diskusie k bodu ,,rôzne“ starosta na základe všetkých pripomienok a návrhov predložil
poslancom na schválenie nasledovný návrh uznesenia.
OZ prijalo Uznesenie č. 7/5/2020

Dušan Adamčiak
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Obecné zastupiteľstvo obce podľa §11 ods. 4 a §10 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po prerokovaní
I.

berie na vedomie sťažnosti doručené od obyvateľov obce na riešenie situácie ohľadom
nedodržiavania pravidiel cestnej premávky – prejazdu nákladných áut cez obec Partizánska Ľupča

II. ukladá starostovi obce
a.

písomne požiadať OR PZ v Liptovskom Mikuláši o zvýšenie kontroly dodržiavania pravidiel cestnej
premávky v obci Partizánska Ľupča

b.

kontaktovať poskytovateľa, ktorý zabezpečuje transport zeminy - spoločnosť STAVPOČ s.r.o.,
IČO: 44033087; IČ DPH: SK2022568449; so sídlom Vojenské 812, 029 01 Námestovo, za účelom
stanovenia podmienok transportu zeminy nákladnými automobilmi cez obec Partizánska Ľupča.

Hlasovanie:
Prítomní:

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

Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2 (Ing. Juraj Kandera, Matúš Hollý)

Dušan Adamčiak
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Záver
Starosta i poslanci OZ odoznené informácie zobrali na vedomie. Starosta obce poďakoval poslancom OZ
a ostatným prítomným za účasť a ukončil 5. neplánované zasadnutie OZ v roku 2020.
Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 11.08.2020 na Obecnom úrade
v Partizánskej Ľupči bolo ukončené o 19:15 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 2 hod. 13 min 14 sek, ktorý
je uložený pod názvom „Zvukový záznam z 5. zasadnutia OZ“.

..............................................................................

..............................................................................

Dušan Adamčiak, overovateľ zápisnice

Stanislav Sekan, overovateľ zápisnice

..............................................................................

..............................................................................

Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

Juraj Záchej, zástupca starostu obce

..............................................................................
Ing. Ivana Feldová, zapisovateľka

Dušan Adamčiak

Ing. Martin Sameliak
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