ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 8. septembra 2016 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 na rok 2016.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ján Krajčovič
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. 27/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 8.9.2016 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 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 Dušan Leitman,
Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Dušan
Leitman, Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Dušan
Leitman, Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.6.2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2016, 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. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

VÚB - bežný účet
:
113.248,03 €
Bežný účet na dotácie
:
112.658,22 €
Potravinový účet
:
111.665,46 €
Sociálny fond
:
112.513,73 €
Rezervný fond
:
110.635,79 €
Pokladňa obce
:
112.348,10 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
126.069,33 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.9.2016,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2016. Rozpočet
príjmov a výdavkov na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 168.810,00 € v príjmovej
aj výdavkovej časti. Na strane príjmov starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných
prostriedkov o sumu 22.710,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 191.520,00 €. Na strane výdavkov
starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov o sumu 22.710,00 € na celkový
rozpočet výdavkov vo výške 191.520,00 €. K návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 predložil
hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš stanovisko, v ktorom uvádza, že k predloženému návrhu
úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 nemá námietky a doporučuje ho schváliť. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2016 schvaľuje Úpravu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2016 podľa predloženého návrhu. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016.

k bodu 7, - a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančných
prostriedkov v sume 259,26 € 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 259,26 € za zber nebezpečného odpadu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 259,26 € za zber nebezpečného odpadu v prospech
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie.
b) starosta obce Martin Šujan predložil cenovú ponuku č. 354/2016 od firmy AD značenie s. r. o.,
M. R. Štefánika č. 3, 971 01 Prievidza na nákup a montáž dopravného zrkadla o rozmere 800x600 mm
v sume 168,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje nákup a montáž dopravného
zrkadla o rozmere 800x600 mm v sume 168,00 € od firmy AD značenie s. r. o., M. R. Štefánika
č. 3, 971 01 Prievidza. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Nákup a montáž dopravného zrkadla v zmysle cenovej ponuky č. 354/2016 o rozmere 800x600 mm
v sume 168,00 € od firmy AD značenie s. r. o., M. R. Štefánika č. 3, 971 01 Prievidza.

c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva tri cenové ponuky na
plánovanú rekonštrukciu autobusovej zastávky. Preverené boli tri cenové ponuky. Z predložených
cenových ponúk bolo zistené, že ekonomicky najvýhodnejšia je rekonštrukcia autobusovej zastávky
prostredníctvom dodávateľa Jozef Bahula, Hviezdoslavova č. 491, 972 12 Nedožery - Brezany za cenu
2.958,00 € bez DPH, nakoľko dodávateľ nie je platca DPH. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje rekonštrukciu autobusovej zastávky prostredníctvom dodávateľa Jozef Bahula,
Hviezdoslavova č. 491, 972 12 Nedožery - Brezany za cenu 2.958,00 €. Za 5 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rekonštrukciu autobusovej zastávky prostredníctvom dodávateľa Jozef Bahula, Hviezdoslavova
č. 491, 972 12 Nedožery - Brezany za cenu 2.958,00 €.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prieskume trhu za účelom
kúpy vozidla typu MULTICAR M 25 pre potreby obce. Zo štyroch predložených cenových ponúk
bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka od Patrika Ďuriša, Veľká Čausa č. 129, 971 01 Prievidza
za cenu 2.500 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje kúpu vozidla typu MULTICAR
M 25 od predávajúceho Patrika Ďuriša, Veľká Čausa č. 129, 971 01 Prievidza za cenu 2.500 €. Za
5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Kúpu vozidla typu MULTICAR M 25 od predávajúceho Patrik Ďuriš, Veľká Čausa č. 129, 971 01
Prievidza za cenu 2.500 €.
e) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní dotácie pre rok
2016 z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Kutuzovova č. 17, 831 03
Bratislava v sume 2.000 €. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov
Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov
na techniku a požiarne motorové vozidlá. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
starostu obce o obdržaní dotácie pre rok 2016 z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky, Kutuzovova č. 17, 831 03 Bratislava v sume 2.000 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2016 z 8.9.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o obdržaní dotácie pre rok 2016 z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky, Kutuzovova č. 17, 831 03 Bratislava v sume 2.000 €.
k bodu 8, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Ľubomír Šujan diskutoval o čistení koryta na potoku Lubená.
b) obyvateľka obce Dobroslava Grossová diskutovala o autách odstavených na miestnych
komunikáciách, ktoré zabraňujú plynulej premávke v obci. Starosta uviedol, že tento problém eviduje
obec už dlhšiu dobu a postupne sa rieši.
c) obyvateľka obce Eva Krajčovičová diskutovala o nedodržiavaní najvyššej povolenej rýchlosti v obci.
Starosta obce odpovedal, že v tejto veci upovedomil Policajný zbor SR, ktorý uskutoční v obci
meranie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti.
d) obyvateľka obce Dobroslava Grossová diskutovala o hlasitosti obecného rozhlasu.
e) starosta obce Martin Šujan vyslovil poďakovanie členom Dobrovoľnéhu hasičského zboru Poluvsie
a všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a organizovaní osláv 72. výročia Slovenského národného
povstania.
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, 8.9.2016

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

