ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 16. decembra 2013 o 1800 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

8,
9,
10,
11,
12,
13,

14,
15,
16,
17,
18,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Úprava programového rozpočtu za rok 2013.
Programový rozpočet na rok 2014, očakávaný programový rozpočet na roky 2015, 2016. Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu na rok 2014. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k očakávanému programovému rozpočtu na roky 2015, 2016.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014..
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2013 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Poluvsie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy v Poluvsí.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2012/2013.
Materiál na prerokovanie – rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Igor Šujan
Vladimír Ergang

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a všetkých prítomných občanov. Konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Nakoľko zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný návrh na
doplnenie programu, program zasadnutia bol schválený v pôvodnom znení. Za 5 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 16.12.2013 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Igora
Šujana a Vladimíra Erganga. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Anna Uhrínová,
Dobroslava Grossová, Igor Šujan. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anna
Uhrínová, Dobroslava Grossová, Igor Šujan. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 50/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Anna
Uhrínová, Dobroslava Grossová, Igor Šujan.

k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.11.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 51/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2013, ktorú
predložil starosta obce Martin Šujan.
k bodu 5, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložila
pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave
finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorú predložila pracovníčka
obecného úradu Silvia Gromová.
VÚB - bežný účet
:
11.643,64 €
Bežný účet na dotácie
:
11.197,31 €
Potravinový účet
:
11.142,46 €
Sociálny fond
:
11.323,64 €
Rezervný fond
:
36.073,40 €
Pokladňa obce
:
11.157,46 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
48.537,91 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 52/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2013,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o plnení programového
rozpočtu ku dňu rokovania. Programový rozpočet na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej
aj výdavkovej časti v celkovej výške 166.823,00 €. Starosta obce Martin Šujan podal návrh na úpravu
programového rozpočtu za rok 2013. Na strane príjmov starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných
finančných prostriedkov o výšku dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v sume 1.380,00 €, navýšenie o výšku dotácie z Ministerstva
financií Slovenskej republiky na výmenu okien v materskej škole v sume 8.000,00 €, navýšenie o výšku
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry v pôsobnosti obce Poluvsie po zimnej prevádzke v sume 717,00 € a navýšenie o výšku
dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 na obnovu obecného
parku v sume 5.000,00 €. Na strane výdavkov starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných
finančných prostriedkov o hodnotu obstarania odpadových nádob pre obec v sume 438,00 €, o výšku
dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 na obnovu miestneho
parku v sume 5.000,00 €, o výšku spolufinancovania obcou Poluvsie pri obnove obecného parku v sume
250,00 € a o hodnotu obstarania nového detského ihriska do Materskej školy Poluvsie v sume 2.389,00 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva s navrhovanou zmenou súhlasili. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
úpravu programového rozpočtu obce Poluvsie za rok 2013. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 53/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu programového rozpočtu obce Poluvsie za rok 2013.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Programový rozpočet na rok 2014, očakávaný programový
rozpočet na roky 2015, 2016“. Konštatoval, že návrh programového rozpočtu na rok 2014 a očakávaného
programového rozpočtu na roky 2015, 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh programového rozpočtu na rok 2014
a očakávaného programového rozpočtu na roky 2015, 2016 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva
spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli

k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Poslanci obecného zastupiteľstva sa
informovali o výške finančných prostriedkov jednotlivých rozpočtovaných položiek programového
rozpočtu príjmov a výdavkov. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh
k programovému rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2014 a k očakávanému programovému rozpočtu na
roky 2015, 2016. Starosta obce Martin Šujan vyzval hlavného kontrolóra obce, RsDr. Tomáša Konuša, aby
predložil Stanovisko hlavného kontrolóra obce k programovému rozpočtu na rok 2014 a očakávanému
programovému rozpočtu na roky 2015, 2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2014 a k návrhu očakávaného
programového rozpočtu obce na roky 2015, 2016. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 54/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2014 a k návrhu
očakávaného programového rozpočtu obce na roky 2015, 2016.
Obecné zastupiteľstvo po predložení stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu programového
rozpočtu obce na rok 2014 schvaľuje Programový rozpočet obce Poluvsie na rok 2014. Za 5 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Programový rozpočet obce Poluvsie na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo po predložení stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu očakávaného
programového rozpočtu na roky 2015, 2016 berie na vedomie Očakávaný programový rozpočet obce
Poluvsie na roky 2015, 2016. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný programový rozpočet obce Poluvsie na roky 2015, 2016.
k bodu 8, - hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014“.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014“ schvaľuje
"Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014". Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na I. polrok 2014.
k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2013 o dani
za psa“, ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2013 o dani za psa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež
bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2013 o dani za psa zaslaný poslancom
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že
zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany
poslancov nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 1/2013 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 1/2013 o dani za psa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2013
o dani za psa. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2013 o dani za psa.
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2013 o dani
z nehnuteľností“ o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností

bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností
zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 59/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2013 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Poluvsie. Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 60/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

k bodu 12, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani
za ubytovanie“ o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež
bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie zaslaný
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej
konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 61/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie.

k bodu 13, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2013“,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v znení neskorších dodatkov. Konštatoval, že návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 5/2013 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote

prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2013. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v znení
neskorších dodatkov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2013, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy v Poluvsí v znení neskorších dodatkov. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0
poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 62/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí
v znení neskorších dodatkov.
k bodu 14, -

starosta obce Martin Šujan predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Materskej školy Poluvsie za školský rok 2012/2013. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2012/2013. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 63/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský
rok 2012/2013.

k bodu 15, -

a) starosta obce Martin Šujan predložil návrh Zmluvy o likvidácii separovaného tuhého komunálneho
odpadu od spoločnosti Ekotech Zvolen s. r. o., Rákoš 12, Zvolen. Predmetom zmluvy je zo strany
Ekotech Zvolen s. r. o. zabezpečenie zberu, zvozu, likvidácie a recyklácie vytriedených komodít
komunálneho odpadu v členení : papier, sklo, plasty, drobný kovový odpad a to na celom území obce
Poluvsie, vrátane podnikateľských subjektov na území obce počas kalendárneho roku 2014. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženej Zmluvy o likvidácii separovaného tuhého komunálneho
odpadu schvaľuje Zmluvu o likvidácii separovaného tuhého komunálneho odpadu od spoločnosti
Ekotech Zvolen s. r. o., Rákoš 12, Zvolen. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 64/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o likvidácii separovaného tuhého komunálneho odpadu od spoločnosti Ekotech Zvolen
s. r. o., Rákoš 12, Zvolen.
b) starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie inventarizačnej a likvidačnej komisie pre
inventarizáciu majetku k 31.12.2013. Do inventarizačnej komisie navrhol členov Anna Uhrínová,
Danka Lubiková, Igor Šujan. Do likvidačnej komisie navrhol členov Peter Šujan, Vladimír Ergang,
Dobroslava Grossová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu zloženia inventarizačnej
komisie schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení Anna Uhrínová, Danka Lubiková, Igor Šujan. Za
5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
zloženia likvidačnej komisie schvaľuje likvidačnú komisiu v zložení Peter Šujan, Vladimír Ergang,
Dobroslava Grossová. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 65/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie inventarizačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení
Anna Uhrínová, Danka Lubiková, Igor Šujan.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 66/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie likvidačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení
Peter Šujan, Vladimír Ergang, Dobroslava Grossová.

c) starosta obce Martin Šujan predložil žiadosť Občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor
Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec o poskytnutie finančného príspevku v sume 300 € na
činnosť v roku 2014. Poskytnuté finančné prostriedky budú využité na zaplatenie štartovného,
úhradu režijných nákladov a ostatnú činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti Občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie
schvaľuje finančný príspevok v sume 300 €. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 67/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poskytnutie finančného príspevku na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie v sume 300 €.
d) starosta obce Martin Šujan prečítal list zo dňa 2. 12. 2013 od pani MUDr. Mária Humajová, Poluvsie
č. 103, 972 16 Pravenec, vo veci upozornenia na konanie pána Jozefa Šebestu, Poluvsie č. 215, 972 16
Pravenec. Starosta obce po prečítaní listu informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
vyriešenie uvedeného problému nie je v kompetencii obce, obecného úradu a obecného
zastupiteľstva. (Tvorí prílohu zápisu).
e) starosta obce Martin Šujan predložil Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Poluvsí. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Poluvsí. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 68/2013 z 16.12.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Poluvsí.
k bodu 16, -

a) obyvateľka obce Anna Šebestová diskutovala o zápisnici z obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2013.
V uvedenej zápisnici podľa nej chýba číslo parciel, ktorých sa týka projekt na poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2014 z Environmentálneho fondu v rámci programu Program obnovy dediny
na rok 2014 s názvom projektu „Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý
prieloh“. Starosta obce vysvetlil, že dané pozemky sa budú zameriavať nanovo, preto čísla parciel nie
sú v zápisnici zo dňa 25.11.2013 uvedené.

k bodu 17, -

schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).

k bodu 18, -

nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 17.12.2013

Overovatelia :

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

Zapisovateľ : ............................................ .....

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

Martin Šujan
starosta obce

