IZVOD IZ ZAPISNIKA 5. SJEDNICE VMO PALOVEC
Sjednica je održana 30.05.2012.godine u Društvenom domu Palovec s početkom
u 20 sati.
Dnevni red: 1. Dogovor za Dane Palovca
2. Dopune za izmjene i dopune prostornog plana Općine Mala
Subotica
3. Razno
Ad.1. Dani Palovca će se održati 09.06.2012.g. na terenima NK Dinama s
početkom u 15,00sati.Manifestacija će se sastojati od sportskog dijela, te
svečanog sa podjelom pehara i zabavom.U sportskom dijelu će se takmičiti
udruge sa područja naselja Palovec i održat će se prijateljska nogometna
utakmica između NK Dinama i NK Mladost iz Palinovca. Općina Mala Subotica
će biti pokrovitelj za šator.
Discipline: 1. PIKADO- 5 natjecatelja(3 probna +5),disciplinu će voditi UŽ
Palovčanke
2. STRELJAŠTVO- 3 natjecatelja(3 probna +5),disciplinu će voditi
Udruga umirovljenika
3. IGRA SA BRENTAČOM- 3 natjecatelja(mjeri se vrijeme),
disciplinu će voditi DVD Palovec
4.BACANJE KOLUTA- 5 natjecatelja(3 probna +6),disciplinu će
voditi Udruga mladih
5. VISEĆA KUGLANA- 5 natjecatelja( 1 probna +3),disciplinu će
voditi ŠRD Linjak i ŠK Dinamo
6. GAĐENJE ČUNJEVA SA NOGOMETNOM LOPTOM-5
natjecatelja, igru će voditi NK Dinamo.
Glavni suci bit će članovi MO Palovec, a za prva tri mjesta od ukupnog
plasmana bit će dodijeljeni pehari.
U subotu u 10 sati sastati će se predstavnici udruga i članovi MO radi
postavljanja rekvizita za natjecanje.
Članovi NK Dinama kuhat će grah koji će biti podijeljen natjecateljima i svim
prisutnim mještanima i gostima.Predsjednica je zadužena za nabavu namirnica
za kuhanje graha.Svaki natjecatelj dobit će gratis piće u toku takmičenja.
Za nabavu pehara, metaka i i meta zadužen je Marčec Danijel, a Agejev Željko
će izraditi zapisnike za upis rezultata i naljepnice za pehare.
Ad.2. Na prošlom sastanku je VMO donijelo odluku o izmjenama i dopunama
prostornog plana za naselje Palovec, međutim analizirajući došlo se do

saznanja da imamo još neke dopune za proširenje zone građenja i to na
slijedećim lokacijama:
a) na kraju Športske ulice, na kat. česticama od 1466 do 1469 i na kat.č. 1413
b) odvojak Nove ulice , na kat.č. 1504/2
c) da se prostor oko ribnjaka na kat.č. 1907,1972,1956/2,1658/2,1959/2,1960,
1961,1962,1963,1964 i 1965 označi kao izdvojeno građevinsko zemljište za
šport i rekreaciju i za mogućnost izgradnje auto kampa.
Ad.3. Marčec Dejan postavlja pitanje u vezi ne odvoženje panjeva koji su ostali
od rušenja borova na groblju Palovec,te traži da se prema Općini uputi zahtjev
da se isti uklone jer narušavaju izgled groblja.

Predsjednica VMO:
Danica Glad

