ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 20. februára 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,

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 2014.
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, pracovníčku 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. 1/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 20.2.2014 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 Vladimír Ergang,
Dobroslava Grossová, Peter Šujan. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Vladimír
Ergang, Dobroslava Grossová, Peter Šujan. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Vladimír
Ergang, Dobroslava Grossová, Peter Šujan.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.12.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2013, ktorú
predložil starosta obce Martin Šujan.
k bodu 5, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložil starosta
obce Martin Šujan. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o stave finančných prostriedkov obce
ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorú predložil starosta obce Martin Šujan.
VÚB - bežný účet
Bežný účet na dotácie

:
:

11.397,33 €
11.189,71 €

Potravinový účet
:
11.731,42 €
Sociálny fond
:
11.186,89 €
Rezervný fond
:
36.073,40 €
Pokladňa obce
:
11.164,59 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
48.743,34 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.2.2014,
ktorú predložil starosta obce Martin Šujan.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan podal návrh na upravenie programového rozpočtu za rok 2014. Na strane
výdavkov starosta obce navrhol poníženie niektorých rozpočtových položiek o celkovú sumu 3.900 €
a ich presun do rozpočtovej položky č. 717002 – Materská škola výmena okien. Dané finančné
prostriedky budú použité na spolufinancovanie výmeny okien na Materskej škole v Poluvsí. Poslanci
obecného zastupiteľstva s navrhovanou zmenou 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. 5/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu programového rozpočtu obce Poluvsie za rok 2014.
k bodu 7, - a) starosta obce Martin Šujan predložil tri cenové ponuky dodávateľov na dodávku a montáž plastových
presklených stien a doplnkov v Materskej škole v Poluvsí. Cenovú ponuku doručila firma ALUPLAST
s. r. o., Moštenická 8, 971 01 Prievidza v cene 10 055,00 € bez DPH, t. j. 12 066,00 € s DPH. Ďalšiu
cenovú ponuku doručila firma BENY-STAV Prievidza, s. r. o., Cintorínska 21, 841 99 Bratislava,
pobočka: Necpalská 30, 971 01 Prievidza v cene 10 402,29 € bez DPH, t. j. 12 482,75 € s DPH. Tretiu
cenovú ponuku doručila firma SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec v cene
9 860,53 € bez DPH, t. j. 11 832,64 € s DPH. Z predložených cenových ponúk na predmet
obstarávania vyplýva, že ekonomicky najvýhodnejší je nákup predmetu obstarávania od dodávateľa
SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predložených cenových ponúk schvaľuje zmluvu o dielo na dodávku a montáž plastových
presklených stien a doplnkov v Materskej škole v Poluvsí s firmou SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
272, 972 16 Pravenec v sume 9 860,53 € bez DPH, t. j. 11 832,64 € s DPH. Za 5 poslancov, proti
0 poslancov, držalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o dielo na dodávku a montáž plastových presklených stien a doplnkov v Materskej škole
v Poluvsí s firmou SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec 272, 972 16 Pravenec v sume 9 860,53 € bez
DPH, t. j. 11 832,64 € s DPH.
b) starosta obce Martin Šujan predložil v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach návrh „Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Poluvsie“. Tieto
zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností,
príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole
vybavovania sťažností v Obci Poluvsie, ako orgánu verejnej správy. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Poluvsie schvaľuje „Zásady
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Poluvsie“. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2014 z 20.2.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Poluvsie.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o akcii Medzinárodný deň
žien 2014, ktorá sa uskutoční dňa 22.3.2014 o 1500 hod. v kultúrnom dome v Poluvsí.

k bodu 8, - a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti
predsedovi vlády Slovenskej republiky o udelenie dotácie z rezervy predsedu vlády Slovenskej
republiky na riešenie havarijného stavu strechy a žľabov na budove Materskej školy v Poluvsí.
Celková výška požadovaných prostriedkov je vo výške 20.000,- €.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o miestnej akčnej skupine
Žiar, ktorej súčasťou je aj obec Poluvsie. Miestna akčná skupina Žiar vznikla ako výsledok
medzisektorovej spolupráce z iniciatívy starostov na území mikroregiónov Handlovská dolina
a Hornonitrie a obce Cígeľ.
c) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o probléme dopravného
značenia v obci. Starosta obce odpovedal, že sa touto problematikou zaoberá a v budúcnosti budú
prijaté opatrenia na zlepšenie súčasného stavu.
d) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o vývoze konárov počas jarného opiľovania
stromov. Starosta obce odpovedal, že zvoz konárov bude sústredený na jedno miesto v obci, odkiaľ sa
následne vyvezie. Oznam o mieste zvozu bude vyhlásený v miestnom obecnom rozhlase a taktiež
vyvesený v obci na obvyklom mieste.
e) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o parkovaní súkromných
vozidiel na miestnych komunikáciách v obci, ktoré sťažuje prejazd ostatným motorovým vozidlám.
Starosta obce odpovedal, že obec nie je oprávnená zakázať parkovanie na miestnych komunikáciách.
f) obyvateľka obce pani Anna Oboňová, diskutovala o dokončení povrchovej úpravy komunikácie na
zadnej ulici po výmene vodovodného potrubia. Starosta obce odpovedal, že úprava prebehne
v priebehu tohto kalendárneho roka.
g) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o zlom stave lavičky pri
p. Sokolovi. Starosta obce odpovedal, že úprava lavičky sa uskutoční, keď bude priaznivejšie počasie.
h) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zamestnávaní dlhodobo
nezamestnaných občanov obce Poluvsie na menšie obecné služby, na základe zákona č. 5/2004
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
k bodu 9, -

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

k bodu 10, -

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

V Poluvsí, 21.2.2014

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

