ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 29. septembra 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.
Úprava rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ľubomír Šujan
Peter Šujan

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 6 poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Zároveň podal návrh na doplnenie programu o ďalší bod rokovania obecného
zastupiteľstva - Prerokovanie žiadostí. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný návrh
na doplnenie programu. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu doplnenia programu schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v znení :
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Úprava rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 29.9.2015 podľa doplneného predloženého
návrhu Martina Šujana, starostu obce o bod rokovania obecného zastupiteľstva - Prerokovanie žiadostí.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ľubomíra
Šujana a Petra Šujana. 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,
Ľubomír Šujan a Peter Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Ing. Ján Krajčovič, Ľubomír Šujan a Peter Šujan. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Ing. Ján
Krajčovič, Ľubomír Šujan a Peter Šujan.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.6.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.6.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.6.2015, 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
:
15.495,54 €
Bežný účet na dotácie
:
000.709,82 €
Potravinový účet
:
000.599,15 €
Sociálny fond
:
000.413,81 €
Rezervný fond
:
009.036,92 €
Pokladňa obce
:
000.418,06 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
026.673,30 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.9.2015,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015. Rozpočet
príjmov a výdavkov na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 158.760,00 € v príjmovej
aj výdavkovej časti. Na strane príjmov starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných
prostriedkov v sume 10.595,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 169.355,00 €. Na strane výdavkov
starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 10.595,00 € na celkový
rozpočet výdavkov vo výške 169.355,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu
na rok 2015 schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015 podľa predloženého návrhu. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015.
k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť od Spojenej školy internátnej
Prievidza, Úzka č. 2, 971 01 Prievidza o poskytnutie finančnej pomoci pre deti, ktoré navštevujú toto
zariadenie a majú trvalý pobyt v obci Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti
neschvaľuje poskytnutie finančnej pomoci pre Spojenú školu internátnu Prievidza, Úzka č. 2, 971 01
Prievidza. Za 0 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Poskytnutie finančnej pomoci Spojenej škole internátnej Prievidza, Úzka č. 2, 971 01 Prievidza.
k bodu 8, - a) starosta obce Martin Šujan predložil na základe uznesenia č. 33/2015 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2015, poslancom obecného zastupiteľstva návrh

na schválenie prevodu nehnuteľnosti pozemok parc. č. 731/11 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty,
vo vlastníctve obce, o výmere 42 m2, za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec. Žiadateľ prejavil záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Predmetný
pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. 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 schvaľuje prevod
nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Poluvsie, parc. č. 731/11, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m2, za
cenu 5,00 eur/m2 pre Mgr. Beatu Prachárovú, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, 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, vytvorenej
geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa
č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/3 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve žiadateľa. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2015 zo dňa 29.6.2015
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 9.7.2015 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľovi
Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 731/11, v k. ú.
Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m2, za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že predmetný pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela
č. 731/7 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorenej geometrickým plánom
č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice
a parcelou č. 846/3 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ
prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia.
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. Obec neplánuje iné možné
využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 47/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 731/11, v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m2, za
cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa Mgr. Beata Prachárová, trvale bytom
Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec, narodená 23.2.1969, rodné číslo 695223/8084, spočívajúceho
v skutočnosti, že predmetný pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú.
Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorenej geometrickým plánom č. 116/2013,
vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou
č. 846/3 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa Mgr. Beata Prachárová,
trvale bytom Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemku žiadateľa. 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.
b) starosta obce Martin Šujan predložil na základe uznesenia č. 35/2015 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2015, poslancom obecného zastupiteľstva návrh
na schválenie prevodu nehnuteľnosti pozemok parc. č. 2058/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve obce, o výmere 370 m2, za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľa Vincent Šujan, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec. Žiadateľ prejavil záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov a zápisu rodinného domu do
katastra nehnuteľností. 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 schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku
v k. ú. Poluvsie, parc. č. 2058/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 370 m2, za cenu 5,00 eur/m2

pre Vincenta Šujana, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý
spočíva v skutočnosti, že na časti predmetného pozemku parcela č. 2058/2 má žiadateľ postavený
rodinný dom. Pozemok parcela č. 2058/2 žiadateľ užíva a je oplotený. Žiadateľ prejavil záujem o
odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov a zápisu rodinného domu do
katastra nehnuteľností. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2015 zo dňa 29.6.2015
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 9.7.2015 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľovi
Vincent Šujan, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 2058/2, v k. ú. Poluvsie,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 370 m2, za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Na časti
predmetného pozemku parcela č. 2058/2 má žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok parcela č.
2058/2 žiadateľ užíva a je oplotený. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
vysporiadania vlastníckych vzťahov a zápisu rodinného domu do katastra nehnuteľností. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na
udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 2058/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
370 m2, za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa Vincent Šujan, trvale
bytom Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec, narodený 4.5.1939, rodné číslo 390504/748, spočívajúceho
v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Na časti predmetného pozemku parcela
č. 2058/2 má žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 2058/2 žiadateľ užíva a je
oplotený. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych
vzťahov a zápisu rodinného domu do katastra nehnuteľností. 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.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Geometrický plán
č. 135/2015 na zameranie stavby parcela č. 316/3 a oddelenie parciel č. 312/1, 316/1, 316/2, 324/3
a 349/2 vytvorený firmou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., M. Mišíka č. 19A, 971 01 Prievidza, od
Mgr. Heleny Ševčíkovej, Poluvsie č. 39, 972 16 Pravenec. Žiadateľ má záujem o zapísanie
geometrického plánu za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov a zápisu rodinného domu do
katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje zapísanie Geometrického
plánu č. 135/2015 na zameranie stavby parcela č. 316/3 a oddelenie parciel č. 312/1, 316/1, 316/2,
324/3 a 349/2 vytvorený firmou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., M. Mišíka č. 19A, 971 01
Prievidza do katastra nehnuteľností. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 50/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zapísanie Geometrického plánu č. 135/2015 na zameranie stavby parcela č. 316/3 a oddelenie parciel
č. 312/1, 316/1, 316/2, 324/3 a 349/2 vyhotovený firmou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o.,
M. Mišíka č. 19A, 971 01 Prievidza do katastra nehnuteľností.
d) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Obec Poluvsie a Ing. Ivan Herchel,
A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza a manželka Bc. Petra Herchelová, rod. Naďová,
A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza spočívajúcu v práve na vybudovanie prístupovej
komunikácie na pozemku parcela č. 493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve obce Poluvsie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Ing. Ivan
Herchel, A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza a manželka Bc. Petra Herchelová, rod.
Naďová, A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie, zastúpenou starostom

obce Martinom Šujanom spočívajúcu v práve na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku
parcela číslo 493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve obce Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 51/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Ing. Ivan Herchel,
A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza a manželka Bc. Petra Herchelová, rod. Naďová,
A. Bernoláka č. 2/1, Kopanice IV., 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie zastúpenou starostom obce
Martinom Šujanom spočívajúcu v práve na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku
parcela číslo 493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve obce Poluvsie.
e) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančných
prostriedkov v sume 416,04 € 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 416,04 € za zber nebezpečného odpadu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 52/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 416,04 € za zber nebezpečného odpadu v prospech
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o poskytnutí podpory
formou dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí na rok 2015
na projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu č. 251, na kapitálové
výdavky“ v sume 7.000 € so spolufinancovaním obcou najmenej vo výške 10% z celkových nákladov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Ministerstva
financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí na rok 2015 na projekt „Rekonštrukcia
sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu č. 251, na kapitálové výdavky“ v sume 7.000 €.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 53/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na
individuálne potreby obcí na rok 2015 na projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
kultúrneho domu č. 251, na kapitálové výdavky“ v sume 7.000 €.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o prebiehajúcej
rekonštrukcii vodovodného potrubia na zadnej ulici, ktorú od 1. 9. 2015 realizuje Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 54/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o prebiehajúcej rekonštrukcii vodovodného potrubia na zadnej ulici, ktorú
od 1.9.2015 realizuje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 01
Banská Bystrica.
h) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o obdržaní hasičského
automobilu - cisternovej automobilovej striekačky značky IVECO v hodnote 114.813,60 €
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o obdržaní hasičského automobilu - cisternovej automobilovej striekačky
značky IVECO v hodnote 114.813,60 € z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre Dobrovoľný
hasičský zbor Poluvsie.

i) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o konaní 47. ročníka
medzinárodného festivalu folklóru horských krajín, ktorý sa konal v Zakopanom v Poľsku, kde našu
obec reprezentovala folklórna skupina Lubená.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2015 z 29.9.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o konaní 47. ročníka medzinárodného festivalu folklóru horských krajín,
ktorý sa konal v Zakopanom v Poľsku, kde našu obec reprezentovala folklórna skupina Lubená.
k bodu 9, - a) poslanec obecného zastupiteľsva Peter Šujan diskutoval o internetovej stránke obce, ktorá je
v rozpracovaní. Starosta odpovedal, že na stránke sa pracuje.
b) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o zlom stave autobusovej zastávky pri vstupe
do obce.
c) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan sa informoval, kam sa môže vyvážať jesenné lístie.
Starosta obce odpovedal, že na tieto účely bude dočasne slúžiť kompostovisko za obecným
cintorínom.
k bodu 10, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 11, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 30.9.2015

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

