ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 5. októbra 2015 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.
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku parc. č. 731/14 v k. ú. Poluvsie.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ján Krajčovič
Dušan Leitman

Zapisovateľ : Silvia Leitmanová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných občanov. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov
je prítomných 6 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 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 5.10.2015 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jána
Krajčoviča a Dušana Leitmana. Za zapisovateľa určil poslankyňu obecného zastupiteľstva Silviu
Leitmanovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Silvia Leitmanová,
Ing. Ján Krajčovič a Dušan Leitman. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Ing. Ján Krajčovič a Dušan Leitman. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Silvia
Leitmanová, Ing. Ján Krajčovič a Dušan Leitman.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.9.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.9.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 59/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.9.2015, 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
:
020.973,62 €
Bežný účet na dotácie
:
017.705,52 €
Potravinový účet
:
011.695,32 €
Sociálny fond
:
017.456,94 €
Rezervný fond
:
019.036.92 €
Pokladňa obce
:
017.477,35 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
032.345,67 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 60/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 5.10.2015,
ktorú predložil starosta obce Martin Šujan.
k bodu 6, - Starosta obce Martin Šujan predložil návrh Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami Obec Poluvsie,
Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec ako predávajúci a Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec ako
kupujúci. Predmetom kúpnej zmluvy je odpredaj pozemku parcela č. 731/14, v k. ú. Poluvsie, trvalé
trávne porasty o výmere 605 m2. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Kúpnej zmluvy medzi
zmluvnými stranami Obec Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec ako predávajúci a Pavol Matlovič,
Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec ako kupujúci schvaľuje Kúpnu zmluvu na odpredaj parcely CKN
č. 731/14, trvalé trávne porasty o výmere 605 m2 v k. ú. Poluvsie medzi obcou Poluvsie a pánom Pavlom
Matlovičom, dátum narodenia 13.1.1975, rodné číslo 750113/8128, trvale bytom Poluvsie č. 218, 972 16
Pravenec v podiele 1/1-ina. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 61/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Kúpnu zmluvu na odpredaj parcely CKN č. 731/14, trvalé trávne porasty o výmere 605 m2 v k. ú. Poluvsie
medzi obcou Poluvsie a pánom Pavlom Matlovičom, dátum narodenia 13.1.1975, rodné číslo
750113/8128, trvale bytom Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec v podiele 1/1-ina.
k bodu 7, - a) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcom verejnom obstarávaní
a vyhotovovaní cenových ponúk na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Poluvsí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 62/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o prebiehajúcom verejnom obstarávaní a vyhotovovaní cenových ponúk na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Poluvsí.
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní žiadosti o uvoľňovanie
zamestnancov z dôvodu všeobecného záujmu v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník
práce v znení neskorších predpisov z pracovného pomeru, z dôvodu všeobecného záujmu ako členov
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 63/2015 z 5.10.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o vypracovaní žiadosti o uvoľňovanie zamestnancov z dôvodu všeobecného
záujmu v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších
predpisov z pracovného pomeru, z dôvodu všeobecného záujmu ako členov Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie.
k bodu 8, - bez diskusných príspevkov
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, 6.10.2015

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

