ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 13. marca 2013 o 1800 hod. v sále kultúrneho domu 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.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2011/2012.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Igor Šujan
Margita Haviarová

Zapisovateľ : Silvia Gromová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov obecného úradu a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 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 7 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 1/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 13.3.2013 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Igora
Šujana a Margitu Haviarovú. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Silviu Gromovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Danka Lubiková,
Peter Šujan a Vladimír Ergang. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Danka
Lubiková, Peter Šujan, Vladimír Ergang. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Danka
Lubiková, Peter Šujan, Vladimír Ergang.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2012. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2012.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2012, 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
:
17.866,26 €
Potravinový účet
:
00.339,11 €
Sociálny fond
:
00.116,83 €
Rezervný fond
:
30.593,74 €
Pokladňa obce
:
00.249,28 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
38.965,22 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.3.2013,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil „Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Poluvsie za školský rok 2011/2012“. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2011/2012 bola zaslaná poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Zo strany poslancov obecného
zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na upravenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2011/2012. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Poluvsie za školský rok 2011/2012 schvaľuje „Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2011/2012“. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 5/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský
rok 2011/2012 podľa predloženého návrhu Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 7, - a) hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012.
b) starosta obce Martin Šujan podal návrh na prehodnotenie výšky poplatku za vyhotovenie fotokópie.
Navrhol výšku poplatku za vyhotovenie fotokópie za 1 ks fotokópie formát A4 jednostranne vo výške
0,07 € a za vyhotovenie fotokópie za 1 ks fotokópie formát A4 obojstranne vo výške 0,14 €. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje výšku poplatku za vyhotovenie fotokópie za 1 ks
fotokópie formát A4 jednostranne vo výške 0,07 € a za vyhotovenie fotokópie za 1 ks fotokópie
formát A4 obojstranne vo výške 0,14 €. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za vyhotovenie fotokópie :
za 1 ks fotokópie formát A4 jednostranne
za 1 ks fotokópie formát A4 obojstranne

0,07 €
0,14 €

c) starosta obce Martin Šujan podal návrh na prehodnotenie výšky poplatku za vyhlásenie v obecnom
rozhlase. Navrhol výšku poplatku za jedno vyhlásenie v obecnom rozhlase vo výške 5,00 €. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje výšku poplatku za jedno vyhlásenie v obecnom
rozhlase vo výške 5,00 €. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 8/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase :
za jedno vyhlásenie v obecnom rozhlase

5,00 €

d) starosta obce Martin Šujan podal návrh na prehodnotenie výšky poplatku za prenájom kultúrneho
domu. Navrhol výšku poplatku za prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre domácich
občanov a organizácie v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo výške 20,00 € / akcia. Za
prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre domácich občanov a organizácie v období od
1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za
uskutočnenie akcie pre cudzích občanov a organizácie v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo
výške 150,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre cudzích občanov
a organizácie v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 175,00 € / akcia. Za prenájom
kultúrneho domu za konanie karu pre domácich občanov v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho
roku vo výške 20,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za konanie karu pre domácich občanov
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu
za konanie karu pre cudzích občanov v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo výške
25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za konanie karu pre cudzích občanov v období
od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 30,00 € / akcia. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu schvaľuje výšku poplatku za prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre domácich
občanov a organizácie v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo výške 20,00 € / akcia. Za
prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre domácich občanov a organizácie v období od
1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za
uskutočnenie akcie pre cudzích občanov a organizácie v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo
výške 150,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za uskutočnenie akcie pre cudzích občanov
a organizácie v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 175,00 € / akcia. Za prenájom
kultúrneho domu za konanie karu pre domácich občanov v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho
roku vo výške 20,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za konanie karu pre domácich občanov
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu
za konanie karu pre cudzích občanov v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku vo výške
25,00 € / akcia. Za prenájom kultúrneho domu za konanie karu pre cudzích občanov v období
od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku vo výške 30,00 € / akcia. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 9/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za prenájom kultúrneho domu :
za uskutočnenie akcie pre domácich občanov a organizácie
v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku
za uskutočnenie akcie pre domácich občanov a organizácie
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku
za uskutočnenie akcie pre cudzích občanov a organizácie
v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku
za uskutočnenie akcie pre cudzích občanov a organizácie
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku
za konanie karu pre domácich občanov
v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku
za konanie karu pre domácich občanov
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku
za konanie karu pre cudzích občanov
v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roku
za konanie karu pre cudzích občanov
v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roku

020,00 € / akcia
025,00 € / akcia
150,00 € / akcia
175,00 € / akcia
020,00 € / akcia
025,00 € / akcia
025,00 € / akcia
030,00 € / akcia

e) starosta obce Martin Šujan podal návrh na prehodnotenie výšky poplatku za prenájom domu smútku.
Navrhol výšku poplatku za prenájom domu smútku pre domácich občanov vo výške 10,00 €. Za
prenájom domu smútku pre cudzích občanov vo výške 25,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu schvaľuje výšku poplatku za prenájom domu smútku pre domácich občanov vo výške 10,00 €.

Za prenájom domu smútku pre cudzích občanov vo výške 25,00 €. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za prenájom domu smútku :
pre domácich občanov
pre cudzích občanov

010,00 €
025,00 €

f) starosta obce Martin Šujan podal návrh na prehodnotenie výšky poplatku za prenájom rokovacej
miestnosti obecného úradu. Navrhol výšku poplatku za prenájom rokovacej miestnosti vo výške
20,00 € / deň. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje výšku poplatku za prenájom
rokovacej miestnosti vo výške 20,00 € / deň. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za prenájom rokovacej miestnosti obecného úradu :
za prenájom rokovacej miestnosti

020,00 € / deň

g) starosta obce Martin Šujan podal návrh na schválenie výšky poplatku za prenájom a užívanie
pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie. Navrhol výšku poplatku za prenájom a užívanie pozemkov
vo vlastníctve Obce Poluvsie vo výške 2,00 € / m2 / rok. Uvedená výška poplatku za prenájom platí
pre všetky druhy pozemkov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje výšku poplatku
za prenájom a užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie vo výške 2,00 € / m2 / rok. Uvedená
výška poplatku za prenájom platí pre všetky druhy pozemkov. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poplatok za prenájom a užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie :
za prenájom a užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie
(platí pre všetky druhy pozemkov)

02,00 € / m2 / rok

h) starosta obce Martin Šujan podal návrh na schválenie výšky ceny za odpredaj pozemkov vo
vlastníctve Obce Poluvsie. Navrhol výšku ceny za odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie
vo výške 7,00 € / m2 + náklady na vysporiadanie pozemku (t. j. geometrický plán, znalecký posudok,
vyhotovenie zmluvy, kolok na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností). Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu neschvaľuje výšku ceny za odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie vo
výške 7,00 € / m2 + náklady na vysporiadanie pozemku (t. j. geometrický plán, znalecký posudok,
vyhotovenie zmluvy, kolok na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností). Za 0 poslancov, proti
7 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
cenu za odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Poluvsie 7,00 € / m2 + náklady na
vysporiadanie pozemku (t. j. geometrický plán, znalecký posudok, vyhotovenie zmluvy, kolok
na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností).
i) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o
stanovisko k návrhu Prevádzkového poriadku Školskej jedálne pri Materskej škole v Poluvsí dňa
4.3.2013. Uvedený prevádzkový poriadok rieši podmienky stravovania občanov v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uvedený prevádzkový poriadok bol predložený
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.
Dňa 6.3.2013 bolo na obecný úrad doručené rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k návrhu prevádzkového poriadku Školskej
jedálne pri Materskej škole v Poluvsí. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2013 z 13.3.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Správu o schválení Prevádzkového poriadku Školskej jedálne pri Materskej škole v Poluvsí, ktorý rieši
podmienky stravovania občanov v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
j) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 10.3.2013 bol
poslancom obecného zastupiteľstva doručený list od Jozef Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec.
V liste sa uvádza, že pri návšteve OcÚ Poluvsie dostal od starostu obce na otázku ohľadom ceny za
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce odpoveď, že cenu pozemku bude obecné zastupiteľstvo
určovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.3.2013. Ale ak súhlasí, môže teda starosta obce
vyvesiť odpredaj pozemku formou hodnou osobitného zreteľa s cenou 10 € / m2. Nakoľko nevie, či je
táto cena výsledkom dohody obecného zastupiteľstva, alebo si ju určil starosta svojvoľne, žiada
obecné zastupiteľstvo o oficiálne vyjadrenie k tejto otázke v rámci schôdze. Na uvedené tvrdenia
odpovedal starosta obce. Uvedená cena pozemku za m2 nebola schválená obecným zastupiteľstvom,
takže nemohla byť stanovená. Mala viesť len k objasneniu daného problému odpredaja časti pozemku
vo vlastníctve obce. Ale v čase, keď bola informatívna cena pozemku povedaná, p. Jozef Šebest už na
obecnom úrade nebol, nakoľko medzičasom svojvoľne odišiel, na OcÚ zostala len jeho manželka.
k bodu 8, - a) Mgr. Ivan Kormaňák reagoval na list p. Martina Šujana, v ktorom vyzýva Mgr. Ivana Kormaňáka
k verejnému ospravedlneniu sa, za šírenie nepravdy ohľadom osoby p. Martina Šujana. Mgr. Ivan
Kormaňák reagoval na uvedený list odpoveďou, že zatiaľ nevidí dôvod na verejné ospravedlnenie sa.
Na uvedenú odpoveď reagovala zástupkyňa starostu obce p. Danka Lubiková, ktorá informovala
poslancov obecného zastupiteľstva, že Mgr. Ivan Kormaňák zverejňuje ku dňu rokovania obecného
zastupiteľstva na internetovej stránke http://www.ivankormanak.wbl.sk nepravdivé a zavádzajúce
informácie ohľadom volieb starostu obce v októbri 2012. Pýtala sa Mgr. Ivana Kormaňáka, prečo
uvedené informácie z internetovej stránky ku dňu rokovania neodstránil a uvedené informácie
zverejňuje. Mgr. Ivan Kormaňák na uvedenú otázku odpovedal, že uvedené informácie z internetovej
stránky bezodkladne odstráni.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová informovala starostu obce, že v obci
nesvietia lampy verejného osvetlenia. Starosta obce odpovedal, že uvedené poruchy na verejnom
osvetlení dá bezodkladne odstrániť.
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, 14.3.2013

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

