ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 15. decembra 2014 o 1700 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1, Otvorenie zasadnutia.
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3, Schválenie návrhovej komisie.
4, Správa o plnení uznesení.
5, Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
6, Úprava programového rozpočtu za rok 2014.
7, Rozpočet na rok 2015, očakávaný rozpočet na roky 2016, 2017. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu na rok 2015. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k očakávanému rozpočtu na
roky 2016, 2017.
8, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.
9, Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa.
10, Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2014 o dani z nehnuteľností.
11, Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
12, Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie.
13, Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 8/2014, 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.
14, Materiál na prerokovanie - rôzne.
15, Diskusia.
16, Návrh na uznesenie.
17, Záver.
Overovatelia zápisnice :

Ľubomír Šujan
Silvia Leitmanová

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 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. 53/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 15.12.2014 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ľubomíra
Šujana a Silviu Leitmanovú. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Ing. Ján Krajčovič,
Mariana Hranaiová, Jana Solárová. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján
Krajčovič, Mariana Hranaiová, Jana Solárová. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 54/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Ing. Ján
Krajčovič, Mariana Hranaiová, Jana Solárová.

k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.12.2014. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.12.2014, 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
:
1.416,49 €
Bežný účet na dotácie
:
1.182,82 €
Potravinový účet
:
1.148,52 €
Sociálny fond
:
1.460,38 €
Rezervný fond
:
5.122,66 €
Pokladňa obce
:
1.465,12 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
7.795,99 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2014,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan podal návrh na úpravu programového rozpočtu za rok 2014. Programový
rozpočet na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti v celkovej výške
183 300,00 €. Starosta obce Martin Šujan podal návrh na úpravu programového rozpočtu za rok 2014. Na
strane príjmov starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume
17.417,00 €, t. j. na celkových 200 717,00 €. Na strane výdavkov starosta obce navrhol navýšenie
rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume o 17.417,00 €, t. j. na celkových 200 717,00 €. Poslanci
obecného zastupiteľstva s navrhovanou úpravou súhlasili. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu
programového rozpočtu obce Poluvsie za rok 2014. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu programového rozpočtu obce Poluvsie za rok 2014.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Rozpočet obce Poluvsie na rok 2015" a "Očakávaný rozpočet
obce Poluvsie na roky 2016, 2017“. Konštatoval, že návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015
a očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016, 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015 a očakávaného
rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016, 2017 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou
na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu rozpočtu
obce Poluvsie na rok 2015 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016, 2017 prijaté
v zákonom stanovenej lehote žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016,
2017 podaná žiadna pripomienka. Starosta obce Martin Šujan prečítal stanovisko hlavného kontrolóra
obce RsDr. Tomáša Konuša k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015 a očakávanému rozpočtu obce
Poluvsie na roky 2016, 2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015 a k návrhu očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na
roky 2016, 2017. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet obce Poluvsie na rok 2015. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2016, 2017. Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2015 a k návrhu
očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016, 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 59/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozpočet obce Poluvsie na rok 2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 60/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2016, 2017.
k bodu 8, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015“ hlavného
kontrolóra obce Poluvsie. Konštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2015 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie
obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2015 v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov
obecného zastupiteľstva nebola podaná žiadna pripomienka k návrh plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2015. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015“ hlavného kontrolóra obce Poluvsie. Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 61/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 hlavného kontrolóra obce Poluvsie.
k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2014 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. 4/2014 o dani za psa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k
návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa v zákonom stanovenej
lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa.“ Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 62/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2014 o dani za psa.
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2014 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. 5/2014 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2014 o dani z nehnuteľností zaslaný poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany
občanov neboli k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2014 o dani z nehnuteľností
v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna
pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2014 o dani z nehnuteľností.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2014

o dani z nehnuteľností schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2014 o dani
z nehnuteľností“. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 63/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2014 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2014
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. 6/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 6/2014
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 všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 6/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva ročnú štatistiku
vyvezeného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2014 ku dňu 15.12.2014.
Celkové množstvo vyvezeného odpadu ku dňu 15.12.2014 predstavovalo 163 385,00 kg. Náklady na zber,
vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu predstavovali spolu 12.722,88 €.
Ku dňu 15.12.2014 bol príjem od občanov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v sume 9.996,00 €. Rozdiel predstavuje suma 2.726,88 €, ktorú obec hradila z obecného rozpočtu. Zo
strany poslankyne obecného zastupiteľstva Jany Solárovej bol podaný návrh na zvýšenie ročnej sadzby za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 0,0547 € t. j. na 20,00 € na osobu za rok. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zvýšenie ročnej sadzby za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na 0,0548 € t. j. na 20,00 € na osobu za rok, ale návrh neschválilo. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 6/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ v pôvodnom znení. Za
4 poslanci, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 64/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2014 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. 7/2014 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. 7/2014 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka
k návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za
ubytovanie schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie". Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 65/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 7/2014 o dani za ubytovanie.
k bodu 13, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 8/2014“,
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. 8/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 8/2014 zaslaný

poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej
konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu všeobecne záväzného nariadenie obce Poluvsie
č. 8/2014, 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 v zákonom stanovenej
lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu
všeobecne záväzného nariadenie obce Poluvsie č. 8/2014, 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. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 8/2014, 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. 8/2014“, 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. 66/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 8/2014, 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, - a) starosta obce Martin Šujan predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2013/2014. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy
Poluvsie za školský rok 2013/2014. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 67/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2013/2014.
b) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva zoznam bežeckých pretekov
za rok 2014, na ktorých obyvateľka obce pani Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec,
reprezentovala obec Poluvsie. Zároveň predložil návrh na refundáciu štartovného v celkovej výške
312,31 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje návrh starostu obce na refundáciu
štartovného za rok 2014 v sume 312,31 € pani Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec. Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 68/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Refundáciu štartovného za rok 2014 v sume 312,31 € obyvateľke obce pani Eve Budinskej, Poluvsie
č. 222, 972 16 Pravenec.
c) starosta obce Martin Šujan predložil žiadosť od Spojená škola internátna Prievidza, Úzka č. 2, 971 01
Prievidza o poskytnutie finančnej pomoci pre deti, ktoré navštevujú toto zariadenie a majú v obci
Poluvsie trvalý pobyt. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní neschvaľuje žiadosť od Spojená škola
internátna Prievidza, Úzka č. 2, 971 01 Prievidza o poskytnutie finančnej pomoci. Za 0 poslancov,
proti 5 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 69/2014 z 15.12.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Žiadosť od Spojená škola internátna Prievidza, Úzka č. 2, 971 01 Prievidza o poskytnutie finančnej
pomoci.
k bodu 15, - a) obyvateľka obce Anna Šebestová diskutovala o zasadnutí obecného zastupiteľstva a zápisnici zo dňa
14.8.2014. Na uvedenom zastupiteľstve sa podľa nej nehlasovalo o prijatí Všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie o prevádzkovom poriadku pohrebiska č. 2/2014. Starosta obce Martin Šujan

odpovedal, že o prijatí Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie o prevádzkovom poriadku
pohrebiska sa riadne hlasovalo. Za boli 4 poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
b) obyvateľka obce Anna Šebestová mala dotaz k finančnej pomoci obce pri prípravách 80. výročia
postavenia miestneho kostola, chcela vedieť, akou sumou obec prispela, keďže na obecnom
zastupiteľstve zo dňa 14.8.2014 sa konkrétna finančná pomoc neschválila. Starosta obce Martin Šujan
odpovedal, že obec zakúpila farbu na plot pri kostole, o čom jej môže predložiť doklad a taktiež obec
zaplatila slávnostný obed pre pozvaných kňazov a ľudí nápomocných pri údržbe a čistení kostola.
c) obyvateľ obce Jozef Šebest diskutoval o vybudovaní cyklotrasy do Prievidze a o zavedení vlakovej
dopravy na trase Prievidza - Nitrianske Pravno.
d) obyvateľka obce Valéria Marková diskutovala o kompostovisku a o vývoze orechových listov. Starosta
obce Martin Šujan odpovedal, že tento problém sa bude riešiť prostredníctvom provizórneho
kompostoviska a taktiež, že v budúcnosti sa bude obec uchádzať o získanie finančných prostriedkov
na vytvorenie kompostoviska prostredníctvom Environmentálneho fondu.
e) obyvateľka obce Margita Haviarová sa informovala, prečo bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva
stanovené na daný termín.
f) obyvateľ obce Lukáš Šujan diskutoval o parkovaní áut na miestnych komunikáciách a blokovaní
prejazdu ostatných áut.
k bodu 16, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 17, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 18.12.2014

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

