ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 14. septembra 2017 o 1800 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

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 2017.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Dušan Leitman
Peter Šujan

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovníčky obecného úradu. 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. 78/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 14.9.2017 podľa predloženého návrhu starostu
obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Dušana Leitmana a Petra
Šujana. Za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Peter Šujan a
Ľubomír Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Silvia
Leitmanová, Peter Šujan a Ľubomír Šujan. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 79/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová, Peter
Šujan a Ľubomír Šujan.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.8.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.8.2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 80/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.8.2017, ktorú predložil
starosta obce.
k bodu 5, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložila
pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní správy o stave
finančných prostriedkov obce 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
:
0.015.474,21 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.581,62 €
Potravinový účet
:
0.000.860,07 €
Sociálny fond
:
0.000.516,40 €
Rezervný fond
:
0.015.534,96 €
Pokladňa obce
:
0.000.204,19 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.033.171,45 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 81/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2017,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017. Rozpočet príjmov a výdavkov
na rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 182.151,00 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane príjmov o sumu
39.261,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 221.412,00 €. Na strane výdavkov starosta obce navrhol
navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 39.261,00 € na celkový rozpočet výdavkov vo
výške 221.412,00 €. Starosta obce predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu
obce Poluvsie na rok 2017. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie
na rok 2017 schvaľuje úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 podľa predloženého návrhu starostu
obce. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 82/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 83/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017.
k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku od žiadateľov Jozef
Budinský a Eva Budinská, trvale bytom Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj
pozemku C-KN, p. č. 862/3, ostatné plochy, o výmere 83 m2 vo vlastníctve obce, vytvoreného
Geometrickým plánom č. 145/2017, vyhotoveného spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská
cesta 1, 971 01 Prievidza. Uvedený pozemok majú oplotený a dlhodobo ho užívajú. Na časti pozemku je
postavená hospodárska budova. Zároveň by sa spolu s predajom parcely uskutočnila kúpa pozemku C-KN,
p. č. 988/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 24 m2 vo vlastníctve Evy Budinskej, trvale bytom
Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec, vytvoreného Geometrickým plánom č. 145/2017, vyhotoveného
spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorú obec užíva. Starosta
obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že požiadal Okresný úrad Prievidza, Katastrálny
odbor, M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti odkladá bod rokovania o odpredaji pozemku od žiadateľov Jozef
Budinský a Eva Budinská, trvale bytom Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj
pozemku C-KN, p. č. 862/3, ostatné plochy, o výmere 83 m2 vo vlastníctve obce, vytvoreného
Geometrickým plánom č. 145/2017, vyhotoveného spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská
cesta 1, 971 01 Prievidza na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, po zápise Geometrického
plánu č. 145/2017, vyhotoveného spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01
Prievidza, do katastra nehnuteľností. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 84/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí odkladá :
Bod rokovania o odpredaji pozemku od žiadateľov Jozef Budinský a Eva Budinská, trvale bytom Poluvsie
č. 222, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku C-KN, p. č. 862/3, ostatné plochy, o výmere
83 m2 vo vlastníctve obce, vytvoreného Geometrickým plánom č. 145/2017, vyhotoveného spoločnosťou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, po zápise Geometrického plánu č. 145/2017, vyhotoveného spoločnosťou Patricius Sova GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, do katastra nehnuteľností.

k bodu 8, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku od spoločnosti WEBY
GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen na realizáciu a prevádzku webového sídla obce. Web stránky
spoločnosť realizuje v zmysle zákonov SR pre obce a mestá. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
cenovej ponuky a návrhu riešenia pre realizáciu a prevádzku webového sídla obce schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s firmou WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen na realizáciu
a prevádzku webového sídla obce www.poluvsie.sk. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 85/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Uzatvorenie zmluvy s firmou WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen na realizáciu
a prevádzku webového sídla obce www.poluvsie.sk.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zverejnenie zámeru zámeny
pozemkov medzi obcou Poluvsie a Poľnohospodárskym družstvom Horná Nitra v k. ú. Poluvsie. Obec
Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny
odbor, v katastri nehnuteľností pre k. ú. Poluvsie na LV č. 1 a to EKN parc. č. 494 - orná pôda o výmere
3549 m2. Táto parcela tvorí poľnohospodársky pôdny fond a je začlenená do poľnohospodárskeho bloku
označeného ako parcela registra „C“ parc. č. 494 - orná pôda o výmere 38426 m2, ktorý obhospodaruje
a užíva Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 NedožeryBrezany a to na základe zmluvy o nájme č. 2605/2016 uzatvorenej dňa 30.6.2017 v súlade s ust. Zák.
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade
s ust. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedený pozemok sa podľa
snímky z mapy nachádza ďaleko od zastavaného územia obce Poluvsie a je vhodný len na poľnohospodárske využitie. Na druhej strane Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so sídlom Kukučínova
č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO : 00201243, je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných
na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k. ú. Poluvsie, na LV
č. 113 a to parcely registra C : parc. č. 113/1 - vodné plochy o výmere 499 m2, parc. č. 113/2 - vodné
plochy o výmere 163 m2, parc. č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2, parc. č. 274/2 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 273 m2, parc. č. 322/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2a parc. č. 439
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 876 m2. Celková výmera činí 3576 m2. Predmetné parcely sa
nachádzajú podľa snímok z mapy v intraviláne obce Poluvsie, ktorá ich aj reálne využíva, nakoľko tieto
pozemky sa nachádzajú v prevažnej miere pod miestnymi komunikáciami alebo sú súčasťou verejných
priestranstiev - parkov. Je preto v záujme obce Poluvsie, aby si tieto pozemky majetko-právne
vysporiadala do svojho vlastníctva. Za tým účelom obec Poluvsie predbežne oslovila Poľnohospodárske
družstvo Horná Nitra so žiadosťou o vyjadrenie, či má záujem previesť tieto pozemky do majetku obce
Poluvsie formou zámeny za pozemok EKN par. č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2. S uvedeným
riešením majetko-právneho vysporiadania pozemkov Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, so
sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO : 00201243 vyslovilo súhlas a preto obec
Poluvsie v zmysle ust. § 9a ods. 8 a 9 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
má záujem z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzatvoriť s Poľnohospodárskym družstvom Horná
Nitra zámennú zmluvu, na základe ktorej obec Poluvsie prevedie do výlučného vlastníctva
Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra, so sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany,
IČO : 00201243, pozemok EKN parc. č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2 a Poľnohospodárske družstvo
Horná Nitra prevedie do výlučného vlastníctva obce Poluvsie pozemky - CKN parc. č. 113/1, 113/2,
176, 274/2, 322/1 a 439 o celkovej výmere 3576 m2 s tým, že zmluvné strany si nebudú poskytovať
žiadne finančné vyrovnanie z titulu zamieňaných pozemkov, aj keď obec Poluvsie nadobudne
pozemky vo väčšej výmere o 27 m2. Náklady spojené s predložením zámennej zmluvy na vklad do
katastra nehnuteľností budú znášať obidvaja účastníci a to každý v ½-ici. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 a 9 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny pozemkov v k. ú. Poluvsie
medzi obcou Poluvsie a Poľnohopodárskym družstvom Horná Nitra so sídlom Kukučínova č. 630/2,
972 12 Nedožery-Brezany tak, že obec Poluvsie prevedie do výlučného vlastníctva
Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany
pozemok EKN parc. č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2 a Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so
sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany prevedie do výlučného vlastníctva obce
Poluvsie pozemky - CKN parc. č. 113/1, 113/2, 176, 274/2, 322/1 a 439 o celkovej výmere 3576 m2 s tým,
že zmluvné strany si nebudú poskytovať žiadne finančné vyrovnanie z titulu zamieňaných pozemkov,
aj keď obec Poluvsie nadobudne pozemky vo väčšej výmere o 27 m2. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 86/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s ust. § 9a ods. 8 a 9 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa zámer zámeny pozemkov v k. ú. Poluvsie medzi obcou Poluvsie
a Poľnohopodárskym družstvom Horná Nitra so sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany
tak, že obec Poluvsie prevedie do výlučného vlastníctva Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so
sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery-Brezany pozemok EKN parc. č. 494 - orná pôda o výmere
3549 m2 a Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom Kukučínova č. 630/2, 972 12 NedožeryBrezany prevedie do výlučného vlastníctva obce Poluvsie pozemky - CKN parc. č. 113/1, 113/2, 176,
274/2, 322/1 a 439 o celkovej výmere 3576 m2 s tým, že zmluvné strany si nebudú poskytovať žiadne
finančné vyrovnanie z titulu zamieňaných pozemkov, aj keď obec Poluvsie nadobudne pozemky vo
väčšej výmere o 27 m2.
c) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh žiadosti o vykonanie pozemkových
úprav v k. ú. Poluvsie adresovanú na Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6,
971 01 Prievidza. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu žiadosti o vykonanie pozemkových
úprav v k. ú. Poluvsie schvaľuje podanie žiadosti o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Poluvsie
adresovanú na Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
a určuje ako hlavné problémy pozemkového vlastníctva tieto : rozdrobenosť pozemkov, obtiažna
identifikácia pozemkov v teréne následkom zrušenia vlastníckych hraníc, neprístupnosť pozemkov,
odtrhnutie vlastníkov od predmetu vlastníctva, stagnujúci trh s pôdou, obmedzený rozvoj investičnej
činnosti a infraštruktúry, zlepšenie životných a užívateľských podmienok a usporiadanie pozemkového
vlastníctva. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 87/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Podanie žiadosti o vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Poluvsie adresovanú na Okresný úrad
Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza a určuje ako hlavné problémy
pozemkového vlastníctva tieto : rozdrobenosť pozemkov, obtiažna identifikácia pozemkov v teréne
následkom zrušenia vlastníckych hraníc, neprístupnosť pozemkov, odtrhnutie vlastníkov od predmetu
vlastníctva, stagnujúci trh s pôdou, obmedzený rozvoj investičnej činnosti a infraštruktúry, zlepšenie
životných a užívateľských podmienok a usporiadanie pozemkového vlastníctva.
d) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci
Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra.
Predmetom zmluvy je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja
vidieka 2014-2020 (spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa platnej metodiky
riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, manažment procesu verejného obstarávania
resp. výberu dodávateľa, externý manažment a implementácia podporeného projektu). Poskytovateľ sa
zaväzuje poskytnúť služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v súlade s Programom
rozvoja vidieka 2014-2020, ostatnými relevantnými platnými právnymi predpismi a Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 22/PRV/2017 na podopatrenie 7.4. - Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 1 - Kultúrny dom).
Celková cena za poskytované služby je vo výške 1.000,00 € bez DPH. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so
spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí
služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2,
949 01 Nitra, na podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry (Aktivita 1 - Kultúrny dom). Celková cena za poskytované služby je vo výške 1.000,00 €
bez DPH. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 88/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou
PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, na podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 1 - Kultúrny dom). Celková cena
za poskytované služby je vo výške 1.000,00 € bez DPH.

e) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci
Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra.
Predmetom zmluvy je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja
vidieka 2014-2020 (spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa platnej metodiky
riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, manažment procesu verejného obstarávania
resp. výberu dodávateľa, externý manažment a implementácia podporeného projektu). Poskytovateľ sa
zaväzuje poskytnúť služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v súlade s Programom
rozvoja vidieka 2014-2020, ostatnými relevantnými platnými právnymi predpismi a Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 22/PRV/2017 na podopatrenie 7.4. - Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 2 - Dom smútku).
Celková cena za poskytované služby je vo výške 800,00 € bez DPH. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so
spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí
služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou PROUNION, a.s., Piaristická 2,
949 01 Nitra, na podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry (Aktivita 2 - Dom smútku). Celková cena za poskytované služby je vo výške 800,00 €
bez DPH. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 89/2017 z 14.9.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 so spoločnosťou
PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, na podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 2 - Dom smútku). Celková cena za
poskytované služby je vo výške 800,00 € bez DPH.
k bodu 9, - a) poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o úprave a zakrytí spoločného vojnového hrobu na
miestnom cintoríne hrobovými platňami. Starosta obce navrhol podať projekt na úpravu vojnového
hrobu v roku 2018, s čím poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili.
b) poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o novom nátere na oplotení Materskej školy v Poluvsí.
Starosta obce odpovedal, že oplotenie budú priebežne podľa poveternostných podmienok natierať
pracovníci obecného úradu vykonávajúci úpravu a čistenie verejných priestranstiev.
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 poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva
a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 15.9.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

