ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 28. augusta 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,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej
zbrojnice v Poluvsí“
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Silvia Leitmanová
Ing. Ján Krajčovič

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovníčku obecného úradu. 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. 70/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 28.8.2017 podľa predloženého návrhu starostu
obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Silviu Leitmanovú a Ing.
Jána Krajčoviča. Za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Jana Solárová, Dušan Leitman
a Ľubomír Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana
Solárová, Dušan Leitman a Ľubomír Šujan. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 71/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Jana Solárová, Dušan
Leitman a Ľubomír Šujan.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
27.6.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2017. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 72/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2017, ktorú predložil
starosta obce.
k bodu 5, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložil starosta
obce. 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 predložil
starosta obce. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
29.539,70 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.586,92 €
Potravinový účet
:
0.000.580,07 €
Sociálny fond
:
0.000.473,98 €
Rezervný fond
:
0.015.534,96 €
Pokladňa obce
:
0.000.519,95 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.047.235,58 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 73/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.8.2017,
ktorú predložil starosta obce.
k bodu 6, - starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyhlásení výzvy "Výzva č. VII. Prezídium
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky". Cieľom projektu je
podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c)
zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obec
vypracovala žiadosť o poskytnutie dotácie v celkovej výške požadovanej dotácie 30.000 €. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní vyhlásenej výzvy schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s názvom „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v Poluvsí“ a spolufinancovanie v predpokladanej
výške rozdielu celkových rozpočtových nákladov projektu a poskytnutej dotácie, t. j. vo výške minimálne
5 % z celkových výdavkov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 74/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s názvom „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
v Poluvsí“ a spolufinancovanie v predpokladanej výške rozdielu celkových rozpočtových nákladov
projektu a poskytnutej dotácie, t. j. vo výške minimálne 5 % z celkových výdavkov.
k bodu 7, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva záznam o vykonanom dohľade nad
dodržiavaním zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
v platnom znení. Dohľad bol zameraný na správne používanie štátnych symbolov pri vonkajšom
označení obecného úradu Poluvsie, v zasadacej miestnosti, používaní pečiatok so štátnym znakom
a preambulu Ústavy. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní záznamu o vykonanom dohľade nad dodržiavaním
zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení
berie na vedomie, že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 75/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu o vykonanom dohľade nad dodržiavaním zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch
Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva záznam o vykonaní kontroly v zmysle
ust. § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších
predpisov. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych

predpisov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní záznamu o vykonaní kontroly v zmysle
ust. § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov berie na vedomie, že vykonanou kontrolou nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 76/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu o vykonanej kontrole v zmysle ust. § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
c) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva záznam z vykonaného štátneho odborného
dozoru v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na
listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Štátny odborný dozor bol
zameraný na dodržiavanie zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov, správnosť osvedčovania listín a podpisov
na listinách, používanie osvedčovacích kníh a používanie predpísaných pečiatok. Vykonanou
kontrolou nebolo zistené porušenie zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
záznamu z vykonaného štátneho odborného dozoru v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR
č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení
neskorších predpisov berie na vedomie, že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 77/2017 z 28.8.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Informáciu o vykonanom štátnom odbornom dozore v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR
č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení
neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov.
k bodu 8, - poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan vyslovil pochvalu pre členov a členky DHZ Poluvsie
a všetkých, ktorí sa podieľali na organizovaní akcie Oslavy výročia SNP, ktorá sa konala dňa 26.8.2017.
Starosta obce taktiež poďakoval a vyslovil pochvalu pre všetkých, ktorí sa podieľali na organizovaní akcie
Oslavy výročia SNP. Akcia mala pozitívne ohlasy nielen z radov občanov obce, ale aj návštevníkov
okolitých obcí.
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 poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 28.8.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

