ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 14. augusta 2014 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,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2014 ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnych služieb v obci Poluvsie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd.
Materiál na prerokovanie – rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Margita Haviarová
Anna Uhrínová

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníčky obecného úradu a všetkých prítomných občanov. Konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 4 poslanci, 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 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 38/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 14.8.2014 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Margitu
Haviarovú a Annu Uhrínovú. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Danka Lubiková,
Margita Haviarová, Dobroslava Grossová. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Danka Lubiková, Margita Haviarová, Dobroslava Grossová. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0
poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Danka
Lubiková, Margita Haviarová, Dobroslava Grossová.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.6.2014. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2014, 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
:
02.625,49 €
Bežný účet na dotácie
:
00.165,91 €
Potravinový účet
:
00.723,29 €
Sociálny fond
:
00.317,05 €
Rezervný fond
:
36.073,40 €
Pokladňa obce
:
00.000,80 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
39.905,94 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.8.2014,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2014,
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v obci Poluvsie. Konštatoval, že návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 1/2014 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
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2014. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2014, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania
sociálnych služieb v obci Poluvsie, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2014,
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v obci Poluvsie. Za 4 poslanci, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
v obci Poluvsie.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2014
o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Konštatoval, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 2/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom
stanovenej lehote. Taktiež bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2014 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 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Poluvsie č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
k bodu 8, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2014
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Konštatoval, že návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 3/2014 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Konštatoval, že k uvedenému Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd bolo doručené upozornenie prokurátora na nutnosť
schválenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd. 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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Upozornenie prokurátora na nutnosť schválenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd.
k bodu 9, - a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančnej
analýzy a štúdie efektívnosti regulátora osvetlenia LEC v obci od spoločnosti Larsson Consulting,
s.r.o. v zastúpení Ing. Marián Šujan. Nakoľko bol Ing. Marián Šujan prítomný na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, starosta obce mu odovzdal slovo a Ing. Marián Šujan vysvetlil poslancom obecného
zastupiteľstva dôvod vypracovania uvedenej štúdie. Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní
uvedenej štúdie konštatovali, že uvedenou štúdiou sa budú zaoberať na najbližších zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, nakoľko je potrebné finančné prostriedky zahrnúť do rozpočtu na rok 2015.
Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Štúdiu efektívnosti regulátora osvetlenia LEC v obci Poluvsie.
b) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o kúpu pozemku
parc. č. 731/12 od Pavol Matlovič, Urbánkova č. 31/20, 971 01 Prievidza, v ktorej žiada o odpredaj
pozemku parc. č. 731/12 k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, s rozlohou 47 m2, ktorý je zakreslený na
geometrickom pláne č. 116/2013, vyhotovenom spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa
č. 1713/1A, 972 01 Bojnice do osobného vlastníctva. Starosta obce navrhol, aby sa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok predával ako
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa., ktorý spočíva v skutočnosti, že predmetný
pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo
vlastníctve obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcela č. 846/2 v k. ú. Poluvsie, záhrady, vo
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného
pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom
pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí

poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno – predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Žiadosti o kúpu pozemku parc. č. 731/12 berie
na vedomie Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/12 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty o výmere
47 m2, pre žiadateľa Pavol Matlovič, Urbánkova č. 31/20, 971 01 Prievidza a berie na vedomie návrh,
že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide
o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
Žiadosti o kúpu pozemku parc. č. 731/12 schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod prevodu pozemku parcela č. 731/12, k. ú.
Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 47 m 2, vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 47/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/12, k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 47 m2, pre
žiadateľa Pavol Matlovič, Urbánkova č. 31/20, 971 01 Prievidza.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti,
že predmetný pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé
trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným
firmou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcela č. 846/2 v k. ú.
Poluvsie, záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku parcela č. 731/12, k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 47 m 2, vo
vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že predmetný
pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo
vlastníctve obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcela č. 846/2 v k. ú. Poluvsie, záhrady, vo
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného
pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom
pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Predajná cena je 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno – predajnej zmluvy
a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Geometrický plán
č. 233/2014 vyhotovený GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza
a Znalecký posudok č. 233/2014, vyhotovený od Ing. Ľuboš Tuchyňa, Agátová č. 3/3, 972 17
Kanianka, ktoré predložil žiadateľ, Bc. Michal Ševčík, Urbárska č. 4/14, 971 01 Prievidza. Znalecký
posudok stanovuje jednotkovú a všeobecnú hodnotu pozemku parc. č. 731/14 v k. ú. Poluvsie,
o výmere 808 m2, ktorý chce žiadateľ odkúpiť. V predloženom znaleckom posudku je jednotková
hodnota pozemku stanovená v sume 3,52 €/m2 a všeobecná hodnota pozemku je stanovená v sume
2 847,72 €. Starosta obce uviedol, že predaj pozemku sa musí uskutočniť v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedený odpredaj
nehnuteľnosti nespĺňa dôvod hodný osobitného zreteľa. Ďalej konštatoval, že predaj predmetného
pozemku vo výmere určenej Geometrickým plánom č. 233/2014 vyhotoveným firmou GEOSLUŽBA
PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza by znemožnil prístup na priľahlé pozemky.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschvaľuje odpredaj pozemku parcela č. 731/14 v k. ú.
Poluvsie, o výmere 808 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 233/2014 vyhotoveného firmou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza. Za 0 poslancov, proti 4 poslanci,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :

Odpredaj pozemku parcela č. 731/14 v k. ú. Poluvsie, o výmere 808 m2, v zmysle Geometrického
plánu č. 233/2014 vyhotoveného firmou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01
Prievidza, ktorý predložil Bc. Michal Ševčík, Urbárska č. 4/14, 971 01 Prievidza.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančných
prostriedkov v sume 282,23 € za zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutočnil za pomoci
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. Finančné prostriedky starosta navrhol previesť v prospech
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje prevod
finančných prostriedkov v sume 282,23 € za zber nebezpečného odpadu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 50/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 282,23 € za zber nebezpečného odpadu v prospech
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie.
e) starosta obce Martin Šujan v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2014 zo dňa
26.6.2014 o nutnosti riešenia nového ozvučovacieho systému pre potreby domu smútku predložil
poslancom obecného zastupiteľstva dve cenové ponuky. Prvá cenová ponuka bola od firmy eRPe
servis, s. r. o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice v sume 1 157,37 € bez DPH. Druhá cenová ponuka bola od
Roman Blažek – AUDIOSAT, Mojmírova č. 5/3, 971 01 Prievidza v celkovej sume 985,84 € bez DPH.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní cenových ponúk schvaľuje zakúpenie ozvučovacieho systému
pre potreby domu smútku od Roman Blažek – AUDIOSAT, Mojmírova č. 5/3, 971 01 Prievidza
v celkovej sume 1 183,00 € s DPH. Za 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 51/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zakúpenie nového ozvučovacieho systému pre potreby domu smútku od Roman Blažek –
AUDIOSAT, Mojmírova č. 5/3, 971 01 Prievidza v celkovej sume 1 183,00 € s DPH.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o oslavách 30. výročia
založenia Folklórnej skupiny Lubená, ktoré sa budú konať v obci Poluvsie dňa 6. septembra 2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 52/2014 z 14.8.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o oslavách 30. výročia založenia Folklórnej skupiny Lubená, ktoré sa budú
konať v obci Poluvsie dňa 6. septembra 2014.
k bodu 10, - a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková diskutovala o brigáde na vyčistenie vodného
toku Lubená.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Margita Haviarová diskutovala o prispení obce do zbierky na
Bohostánok pre potreby kostola v obci Poluvsie. Starosta obce ju požiadal, aby zistila bližšie
informácie o účele zbierky.
c) obyvateľka obce pani Ľuba Gromová diskutovala o dreve na vatru pre blížiace sa Oslavy 70. výročia
SNP. Diskutovala, aby obec nevypílila stromy z jej pozemku. Starosta obce odpovedal, že sa ešte
nestalo, aby jej obec pílila stromy a nebude tomu tak ani tento rok. Drevo na vatru je objednané od
dodávateľa.
d) obyvateľka obce pani Anna Šebestová, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec predložila Odpoveď na výzvu
na predloženie dokladov. V liste uvádza, že parcelu č. 846/101 v k. ú. Poluvsie má v užívaní
VJARSPOL, s.r.o., Námestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno. Zapisovateľka výzvu prevzala
a starosta odpovedal, že doklady oprávnené užívať danú parcelu vyžiada od VJARSPOL, s.r.o.,
Námestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno.
k bodu 11, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).

k bodu 12, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 18.8.2014

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

