Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie:
Ing. Peter Lakomčík, MVDr. Milan Bruchánik, Ľuboš Bakaljar
overovateľov zápisnice:
Ivana Kapustíková, Jozef Polievka
zapisovateľa:
Lívia Gondová
B/ program zasadnutia OZ
Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.10.2011
Uznesenie č. 136
schvaľuje
VZN Obce Slovenská Ľupča o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 5/2011
Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
Schvaľuje
VZN Obce Slovenská Ľupča o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Slovenská
Ľupča č. 6/2011
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu, podľa ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, a to parciel registra „C“ :
- č. KNC 3018/6 o výmere 280 m2 – vodné plochy, k.ú. Slovenská Ľupča,
- č. KNC 3018/7 o výmere 237 m2 – vodné plochy, k.ú. Slovenská Ľupča,

vedených na Správe katastra Banská Bystrica, zapísaných na LV č. 1052, k.ú. Slovenská
Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, a to žiadateľom :
Milan Koňár, rod. Koňár, nar. 19.1.1965
trvale bytom Banská Bystrica, Sitnianska 6593/16
a manželka Ingrid Koňárová, rodená Goceliaková, nar. 5.12.1966
trvale bytom Banská Bystrica, Sitnianska 6593/16
a to v 1/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu vo výške
4.980,- Euro (slovom štyritisíc deväťstoosemdesiat euro) za celý predmet prevodu.
Výška kúpnej ceny je v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení,
určená najmenej vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenej podľa osobitného
predpisu Znaleckým posudkom znalca z odboru Stavebníctvo, odvetvie : Pozemné stavby,
Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. arch. Mareka Falisa č. 10/2011 zo dňa 7.10.2011.
V súlade s podmienkami zverejneného zámeru uhradia žiadatelia nad rámec kúpnej ceny
náhradu nákladov súvisiacich s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 99,50 Euro.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa
11.10.2011 do 25.10.2011 do 14.00 hod. (vrátane označených dní) a boli dodržané všetky
lehoty a podmienky uvedené v ust. § 9a ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Žiadatelia nie sú osobami uvedenými v ust. § 9a ods. 6 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v platnom znení, a to :
 vlastnícky podiel 1/1 časti pozemku KN-E parc. číslo 344/1, odčlenenú GP číslo
14154617-12/11, ktorý bol úradne overený dňa 12.04.2011 označenú:
- ako diel „2“ o výmere 6 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 866/2, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 6 m2,
- ako diel „4“ o výmere 63 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 867/2, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 63 m2.
 vlastnícky podiel 1/1- inu časti pozemku KN-E parc. Číslo 347/1, odčlenenú GP číslo
14154617-12/11, ktorý bol úradne overený dňa 12.04.2011 označenú:
- ako diel „8“ o výmere 1 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 867/6, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 1 m2,
 vlastnícky podiel 1/1 časti pozemku KN-E parc. číslo 1483, odčlenenú GP číslo
14154617-13/11, ktorý bol úradne overený dňa 18.04.2011 označenú:
- ako diel „4“ o výmere 2 m2, pre novovytvorenú KN-C parc. číslo 2509/6, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 2 m2
nehnuteľnosti t.č. vedené na LV č. 4471, k.ú. Slovenská Ľupča, ako parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu, (Prevádzaná výmera spolu zodpovedá : 72 m 2),
žiadateľovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu B.
Bystrica, odd. Sa, vl. č. 705/S, IČO: 36 056 006, za kúpnu cenu spolu vo výške 318,73 €

(slovom tristoosemnásť euro a sedemdesiattri centov) za celý predmet prevodu. Výška kúpnej
ceny bola určená ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená na základe znaleckého
posudku znalkyne Ing. Aleny Pacerovej, v znaleckých posudkoch č. 33/2011 a č. 34/2011 zo
dňa 31.8.2011. Žiadateľ nad rámec kúpnej ceny uhradí aj náhradu nákladov súvisiacich
s vypracovaním znaleckých posudkov spolu vo výške 87,73 €. Pri prevode predmetného
nehnuteľného majetku obce neboli použité ustanovenia ods. 1 až 7 § 9a zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení, nakoľko sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a výšku ročného nájmu 1248 € pre
OPL s.r.o. Slovenská Ľupča
Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
ruší
Smernicu o postupe pri uplatňovaní zásad verejného obstarávania v podmienkach Obce
Slovenská Ľupča zo dňa 21.4.2006
schvaľuje
Smernicu o postupe pri uplatňovaní zásad verejného obstarávania v podmienkach Obce
Slovenská Ľupča a jej zriadených organizácií
Uznesenie č. 142
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
Berie na vedomie
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/ ka MŠ Slovenská Ľupča
Uznesenie č. 143
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
Zápis do kroniky za rok 2010 Obce Slovenská Ľupča
Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
Berie na vedomie

A/ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Slovenská Ľupča na rok
2012
B/ rozpočet Obce Slovenská Ľupča na rok 2013 - 2014
schvaľuje
rozpočet Obce Slovenská Ľupča na rok 2012
Uznesenie č. 145
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu, podľa ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, a to parcely registra „C“ :
- č. KNC 2320/6 o výmere 28 m2 – zast. plochy a nádvoria, k.ú. Slovenská Ľupča,
- č. KNC 2320/7 o výmere 22 m2 – zast. plochy a nádvoria, k.ú. Slovenská Ľupča,
novovytvorených Geometrickým plánom č. 44583486-075/2011 zo dňa 26.9.2011,
vyhotoveným Ing. Ondrejom Valentínym, VALENTÍNY s.r.o. so sídlom Banská Bystrica,
Opálová 16, ktorý bol úradne overený Správou katastra Banská Bystrica pod č. 970/2011 dňa
5.10.2011, ktoré novovytvorené parcely vznikli odčlenením z pôvodných parciel zapísaných
na LV č. 4471, k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako pozemky - parcely registra
„E“ evidované na mape určeného operátu pod č. KNE : 4197 o pôvodnej výmere 3592 m2 –
ttp, k.ú. Slovenská Ľupča,
a č. 5120 o pôvodnej výmere 685 m2 – ost. pl, k.ú. Slovenská Ľupča, a to žiadateľom :
Ľudovít Karász, rod. Karáz, nar. 24.9.1969
trvale bytom Slovenská Ľupča, Tehelná 544/77
a manželka Dáša Karászová, rodená Pustajová, nar. 6.5.1971
trvale bytom Slovenská Ľupča, Tehelná 544/77
a to v 1/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu vo výške
182,- Euro (slovom jednostoosemdesiatdva euro) za celý predmet prevodu.
Výška kúpnej ceny je v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení,
určená najmenej vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenej podľa osobitného
predpisu Znaleckým posudkom znalkyne z odboru Stavebníctvo, odvetvie : Odhad hodnoty
nehnuteľností, Ing. Alenou Pacerovou, č. 39/2011 zo dňa 17.10.2011.
V súlade s podmienkami zverejneného zámeru uhradia žiadatelia nad rámec kúpnej ceny
náhradu nákladov súvisiacich s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 29,14 Euro, ako
aj náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu v sume 220,- Euro.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa
25.10.2011 do 8.11.2011 do 14.00 hod. (vrátane označených dní) a boli dodržané všetky
lehoty a podmienky uvedené v ust. § 9a ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Žiadatelia nie sú osobami uvedenými v ust. § 9a ods. 6 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.

Uznesenie č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, stanovenej podľa osobitného predpisu, podľa ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, a to parcely registra „C“ :
- č. KNC 2320/5 o výmere 20 m2 – zast. plochy a nádvoria, k.ú. Slovenská Ľupča,
novovytvorenej Geometrickým plánom č. 44583486-075/2011 zo dňa 26.9.2011,
vyhotoveným Ing. Ondrejom Valentínym, VALENTÍNY s.r.o. so sídlom Banská Bystrica,
Opálová 16, ktorý bol úradne overený Správou katastra Banská Bystrica pod č. 970/2011 dňa
5.10.2011, ktorá novovytvorená parcela vznikla odčlenením z pôvodných parciel zapísaných
na LV č. 4471, k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako pozemky - parcely registra
„E“ evidované na mape určeného operátu pod č. KNE : 4197 o pôvodnej výmere 3592 m2 –
ttp, k.ú. Slovenská Ľupča,
a č. 5120 o pôvodnej výmere 685 m2 – ost. pl, k.ú. Slovenská Ľupča, a to žiadateľom :
Ľubomír Harvan, rod. Harvan, nar. 4.5.1975,
trvale bytom Slovenská Ľupča, Tehelná 532/10
a manželka Zita Harvanová, rodená Bartošová, nar. 15.3.1974,
trvale bytom Slovenská Ľupča, Tehelná 532/10
a to v 1/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu vo výške 73,Euro (slovom sedemdesiattri euro) za celý predmet prevodu.
Výška kúpnej ceny je v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení,
určená najmenej vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenej podľa osobitného
predpisu Znaleckým posudkom znalkyne z odboru Stavebníctvo, odvetvie : Odhad hodnoty
nehnuteľností, Ing. Alenou Pacerovou, č. 39/2011 zo dňa 17.10.2011.
V súlade s podmienkami zverejneného zámeru uhradia žiadatelia nad rámec kúpnej ceny
náhradu nákladov súvisiacich s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 29,14 Euro, ako
aj náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu v sume 220,- Euro.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa
25.10.2011 do 8.11.2011 do 14.00 hod. (vrátane označených dní) a boli dodržané všetky
lehoty a podmienky uvedené v ust. § 9a ods. 5 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Žiadatelia nie sú osobami uvedenými v ust. § 9a ods. 6 zák.č. 138/1991 Zb. v platnom znení.
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Z. zb. o majetku obcí v platnom znení a to nehnuteľnosti novovytvorenej
geometrickým plánom č. 140/2010 zo dňa 29.9.2010, úradne overeného pod č. 449/2011 zo
dňa 23.5.2011 v rozsahu par. registra “C“ č. KN 2592/2 o výmere 11m2 – trvalo trávnatá
plocha k. ú. Slovenská Ľupča, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra E
evidovanej na mape určeného operátu č. KN 1631 o výmere 180912m2 – trvalo trávnatá
plocha, par. č. C KN 2592/4 o výmere 58 m2 trvalo trávnatá plocha odčlenením parcely

z pôvodnej parcely registra E, evidovanej na mape určeného operátu č. KNE 1874 o pôvodnej
výmere 1672 m2 a to žiadateľovi Vladimírovi Babulovi nar. 8.2.1984 trvale bytom Banská
Bystrica Sstrážovská 6441/1 za kúpnu cenu v celkovej výške 276 € za celý predmet prevodu.
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení a to nehnuteľnosti novovytvorenej
geometrickým plánom č. 140/2010 zo dňa 29.9.2010, úradne overeného pod č. 449/2011 zo
dňa 23.5.2010 par. registra “C“ č. KN 2595/1 o výmere 296 m2 – trvalo trávnatá plocha k. ú.
Slovenská Ľupča, par. registra “C“ č. KN 2595/4 o výmere 3m2 - trvalo trávnatá plocha, parc.
registra “C“ č. KN 2596/2 o výmere 2m2 - zastavaná plocha, ktoré vznikli odčlenením
z pôvodnej parcely registra E evidované na mape určeného operátu č. KNE 1631 o celkovej
výmere 180912 m2 – trvalo trávnatá plocha k. ú. Slovenská Ľupča zapísanej na LV č. 4471
a par. registra „C“ č. KN 2595/6 o výmere 202 m2 - trvalo trávnatá plocha, ktorá vznikla
odčlenením z pôvodnej parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu č. KNE 1874
o pôvodnej výmere 1672 m2 trvalo trávnatá plocha k. ú. Slovenská Ľupča a to žiadateľkám:
Júlia Búrik rodená Štievková nar. 17.2.1978 trvale bytom Slovenská Ľupča, 1. Mája 374/9,
Silvia Štievková rodená Štievková nar. 10.4.1979 trvale bytom Slovenská Ľupča Za
nožiarňou 595/7, Oľga Štievková rodená Štievková nar. 3.2.1983, bytom Banská Bystrica,
Oremburská 2320/9 za kúpnu cenu 2012 € za celý premet prevodu
Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení a to nehnuteľnosti novovytvorenej
geometrickým plánom č. 140/2010 zo dňa 29.9.2010, úradne overeného pod č. 449/2011 zo
dňa 23.5.2010 par. registra “C“ č. KN 2593/2 o výmere 65 m2 – trvalo trávnatá plocha k. ú.
Slovenská Ľupča, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra E evidovanej na mape
určeného operátu č. KNE 1631 o pôvodnej výmere 180912 m2 – trvalo trávnatá plocha
zapísanej na LV č. 4471 k. ú. Slovenská Ľupča a par. registra C KN 2593/4 o výmere 193m2
- trvalo trávnatá plocha, k. ú. Slovenská Ľupča, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej par.
registra E evidovanej na mape určeného operátu č. KNE 1874 o pôvodnej výmere 1672 m2 –
trvalo trávnatá plocha k. ú. Slovenská Ľupča zapísanej na LV č. 4471 a to žiadateľom: Milan
Zachar nar. 29.1.1961 trvale bytom Banská Bystrica, Magurská 6407/16, a Katarína
Zacharová rodená Koladová nar. 17.2.1960 trvale bytom Banská Bystrica, Magurská 6407/16
za kúpnu cenu v celkovej výške 1032 € za celý predmet prevodu.

Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení a to nehnuteľnosti novovytvorenej
geometrickým plánom č. 140/2010 zo dňa 29.9.2010, úradne overeného pod č. 449/2011 zo
dňa 23.5.2010 par. registra “C“ č. KN 2589/3 o výmere 24 m2 – trvalo trávnatá plocha k. ú.
Slovenská Ľupča, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra E evidovanej na mape
určeného operátu č. KNE 1874 o pôvodnej výmere 1672 m2 – trvalo trávnatá plocha zapísanej
na LV č. 4471 k. ú. Slovenská Ľupča a to žiadateľke: Erika Jalovičiarová rodená Štugnerová
nar. 23.11.1962 trvale bytom Banská Bystrica, Tatranská 6398/82 za kúpnu cenu v celkovej
výške 96 € za celý predmet prevodu.
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e)
zák.č.138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení a to nehnuteľnosti novovytvorenej
geometrickým plánom č. 140/2010 zo dňa 29.9.2010, úradne overeného pod č. 449/2011 zo
dňa 23.5.2010 par. registra “C“ č. KN 2588/3 o výmere 10 m2 – trvalo trávnatá plocha k. ú.
Slovenská Ľupča, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra E evidovanej na mape
určeného operátu č. KNE 1874 o pôvodnej výmere 1672 m2 – trvalo trávnatá plocha zapísanej
na LV č. 4471 k. ú. Slovenská Ľupča a to žiadateľom: Jozef Vonderčík nar. 14.7.1962 trvale
bytom Banská Bystrica, Tatranská 6399/8, a manželke Jana Vonderčíková rodená Molentová
nar. 30.8.1965 trvale bytom Banská Bystrica, Tararnská 6399/88 za kúpnu cenu v celkovej
výške 40 € za celý predmet prevodu.
Uznesenie č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, a to nehnuteľností vedených na Katastrálnom
úrade Banská Bystrica, Správa katastra Banská Bystrica, zapísaných na LV č. 1052, k.ú.
Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako :
- objekt na bývanie č. súpisné 932 postavený na parcelách registra „C“ č. KN : 248/8,
248/9, 247/11, všetky k.ú. Slovenská Ľupča,
- parcela registra „C“ č. KN 247/11 o výmere 44 m2 – zast. plochy a nádvoria, k.ú.
Slovenská Ľupča.
žiadateľom: MUDr. Andrej Rusnák, rodený Rusnák, nar. 30.1.1956, bytom Slovenská
Ľupča, ul. 1. mája č. 6 a manželka JUDr. Daniela Rusnáková, rodená Dúbravská, nar.
11.12.1955, bytom Slovenská Ľupča, ul. 1. mája č. 6, do bezpodielového spoluvlastníctva

manželov, za kúpnu cenu spolu vo výške 26.555,14 Euro (slovom dvadsaťšesťtisíc
päťstopäťdesiatpäť euro a štrnásť centov) za celý predmet prevodu.
Výška kúpnej ceny bola určená rozhodnutím Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča
a je cenou primeranou, zodpovedajúcou všeobecnej hodnote nehnuteľností.
Schvaľuje sa zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľností v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zák.č. 138/1991 Z.z. v platnom znení, tzn. o prevod majetku obce, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o čom Obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že ide o prízemný objekt určený na
trvalé bývanie, situovaný v zástavbe objektov bývalého Zdravotného strediska v Slovenskej
Ľupči, ktorý bol žiadateľom pridelený ako byt zamestnanecký pôvodným vlastníkom
nehnuteľností a ktorý žiadatelia užívajú od r. 1983 na trvalé bývanie. K adrese viažúcej sa
k predmetnej domovej nehnuteľnosti majú žiadatelia vedený trvalý pobyt od roku 1983.
Pozemok – parcela CKN 247/11, k.ú. Slovenská Ľupča, je parcelou, na ktorej domová
nehnuteľnosť č. súpisné 932, k.ú. Slovenská Ľupča stojí. Nehnuteľnosť je situovaná v Obci
Slovenská Ľupča na ulici 1. mája č. 6.
Majetok, ktorý je predmetom prevodu získala Obec Slovenská Ľupča na základe delimitácie
od pôvodného vlastníka, a to Slovenskej republiky, v správe : Poliklinika Banská Bystrica,
v súlade so zákonom o prenesení zriaďovateľskej funkcie MZ SR k zdravotníckemu
zariadeniu.
V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Z. z., v platnom znení, bude zdôvodnený
zámer previesť majetok týmto spôsobom zverejnený v zákonom stanovenej lehote pred
schvaľovaním prevodu Obecným zastupiteľstvom, na úradnej tabuli a internetovej stránke
Obce Slovenská Ľupča, v termíne od 5.1.2012 do 24.1.2012.
Uznesenie č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 6/2011
Uznesenie č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
poskytnutie výnosu z predaja osobného motorového vozidla Škoda Felícia vo výške 450 €
Základnej škole Sama Cambela
Uznesenie č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
výšku poplatku za prenájom multifunkčnej haly a ihriska s umelým povrchom za 1 hod.
10,- €, pri platbe na tri mesiace vopred cena 9,- €, pre individuálne športy cena 1 hod.8,- €
v areáli ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012: 24 januára, 28. februára,
3. apríla, 15. mája a 26. júna.
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
schvaľuje
Jozefovi Polievkovi odmenu vo výške 20 € za účinkovanie pri občianskych obradoch ako
náhradu za výdavky s tým spojené.
Uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči
berie na vedomie
Prehľad aktivít starostu obce za obdobie november – december 2011
V Slovenskej Ľupči 13.12.2011

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

