ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 18. apríla 2013 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.
Schválenie podmienok prideľovania finančných prostriedkov centrám voľného času zriadených
na území iných obcí a miest, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Poluvsie.
Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Danka Lubiková
Vladimír Ergang

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, 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. 15/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 18.4.2013 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Danku
Lubikovú a Vladimíra Erganga. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Anna Uhrínová,
Dobroslava Grossová a Margita Haviarová. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Anna Uhrínová, Dobroslava Grossová, Margita Haviarová. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 16/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Anna
Uhrínová, Dobroslava Grossová, Margita Haviarová.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.3.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.3.2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.3.2013, 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
:
12 383,28 €
Potravinový účet
:
00.338,22 €
Sociálny fond
:
00.149,58 €
Rezervný fond
:
30.593,74 €
Pokladňa obce
:
00.269,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
43.733,82 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.4.2013,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času a to nasledovne :
- obec poskytne finančné prostriedky centru voľného času na základe písomnej žiadosti, ktorej
súčasťou bude zoznam detí navštevujúcich centrum voľného času, s uvedením adresy ich
trvalého pobytu a dátumu ich narodenia,
- prílohou k žiadosti bude kópia rozhodnutia riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka do
centra voľného času,
- v prípade, že dieťa reálne navštevuje viacero centier voľného času, finančné prostriedky sa
poskytnú iba jednému centru voľného času,
- výška finančných prostriedkov na jedno dieťa pre rok 2013 je 30 € / rok,
- finančné prostriedky sa poskytnú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov v dvoch rovnakých splátkach, a to do 31.5. a 30.9.,
- 10 dní pred poskytnutím finančných prostriedkov centru voľného času, obecný úrad vyžiada od
zákonného zástupcu dieťaťa čestné prehlásenie, že dieťa reálne navštevuje centrum voľného
času,
- zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obsahuje najmä :
1. identifikačné údaje zmluvných strán,
2. výšku poskytovaných finančných prostriedkov,
3. účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú,
4. lehotu, v ktorej možno použiť finančné prostriedky a lehotu na vyúčtovanie
finančných prostriedkov,
5. lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu obce, na ktorý
sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
6. sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
7. spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu,
na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.
Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný žiadny návrh na upravenie podmienok
poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v centrách voľného času. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu podmienok poskytovania
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách
voľného času schvaľuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času podľa predloženého návrhu starostu obce.
Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času a to nasledovne :

-

-

-

obec poskytne finančné prostriedky centru voľného času na základe písomnej žiadosti, ktorej
súčasťou bude zoznam detí navštevujúcich centrum voľného času, s uvedením adresy ich
trvalého pobytu a dátumu ich narodenia,
prílohou k žiadosti bude kópia rozhodnutia riaditeľa centra voľného času o prijatí žiaka do
centra voľného času,
v prípade, že dieťa reálne navštevuje viacero centier voľného času, finančné prostriedky sa
poskytnú iba jednému centru voľného času,
výška finančných prostriedkov na jedno dieťa pre rok 2013 je 30 € / rok,
finančné prostriedky sa poskytnú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov v dvoch rovnakých splátkach, a to do 31.5. a 30.9.,
10 dní pred poskytnutím finančných prostriedkov centru voľného času, obecný úrad vyžiada od
zákonného zástupcu dieťaťa čestné prehlásenie, že dieťa reálne navštevuje centrum voľného
času,
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obsahuje najmä :
1. identifikačné údaje zmluvných strán,
2. výšku poskytovaných finančných prostriedkov,
3. účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú,
4. lehotu, v ktorej možno použiť finančné prostriedky a lehotu na vyúčtovanie
finančných prostriedkov,
5. lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu obce, na ktorý
sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
6. sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
7. spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu,
na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.

k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo
N 297/2013 medzi účastníkmi Pavol Matlovič a Monika Matlovičová, trvale bytom Urbánkova 903/31,
971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie, zastúpenou starostom obce Martinom Šujanom. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schvaľuje dohodu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo N 297/2013 medzi účastníkmi Pavol Matlovič
a Monika Matlovičová, trvale bytom Urbánkova 903/31, 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie, zastúpenou
starostom obce Martinom Šujanom. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo N 297/2013 medzi účastníkmi Pavol
Matlovič a Monika Matlovičová, trvale bytom Urbánkova 903/31, 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie,
zastúpenou starostom obce Martinom Šujanom.
k bodu 8, - a) starosta obce Martin Šujan predložil cenovú ponuku od firmy Vydavateľstvo CBS spol. s r. o.,
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica na vyhotovenie 15 až 30 leteckých záberov v digitálnej podobe,
vo formáte tiff, a rôznymi pohľadmi na obec a detailmi jej častí spolu s 15 ks vytlačených fotografií
o rozmere 30 x 20 cm v celkovej cene 119,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženej
cenovej ponuky neschvaľuje vyhotovenie 15 až 30 leteckých záberov v digitálnej podobe, vo formáte
tiff, a rôznymi pohľadmi na obec a detailmi jej častí spolu s 15 ks vytlačených fotografií o rozmere
30 x 20 cm firmou Vydavateľstvo CBS spol. s r. o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica v celkovej
cene 119,00 €. Za 0 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Vyhotovenie 15 až 30 leteckých záberov v digitálnej podobe, vo formáte tiff, a rôznymi pohľadmi na
obec a detailmi jej častí spolu s 15 ks vytlačených fotografií o rozmere 30 x 20 cm firmou
Vydavateľstvo CBS spol. s r. o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica v celkovej cene 119,00 €.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní projektu
Úprava a ochrana verejného priestranstva Pustý prieloh v celkovej výške požadovaných finančných
prostriedkov 2 871,80 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce

o vypracovaní projektu Úprava a ochrana verejného priestranstva Pustý prieloh v celkovej výške
požadovaných finančných prostriedkov 2 871,80 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu Úprava a ochrana verejného priestranstva Pustý
prieloh v celkovej výške požadovaných finančných prostriedkov 2 871,80 €.
c) starosta obce Martin Šujan oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výsledkom kontroly
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy
a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od
zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy,
organizácií a občanov a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy na základe doručených
informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu,
poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov a o prijatých opatreniach na odstránenie
nedostatkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov
a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií
verejnej správy, organizácií a občanov a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o konaní brigády Klubu
žien Poluvsia na vyhrabávanie lístia a čistenia miestneho cintorína dňa 17.4.2013. Starosta obce
poďakoval predsedníčke Klubu žien Poluvsia Dobroslave Grossovej za zorganizovanie brigády.
e) starosta obce Martin Šujan podal návrh na zakúpenie nového detského ihriska do Materskej školy
Poluvsie, nakoľko súčasné detské ihrisko je značne opotrebované a nespĺňa technické normy na
prevádzkovanie detského ihriska. Starosta obce predložil tri cenové ponuky výrobcov detských
ihrísk. Cenovú ponuku doručila firma Maquita, s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno v cene
2 389,00 €. Cenovú ponuku doručila aj firma Peter Trubíni, Preliezky Trubini, s.r.o., Konopnice 446,
951 88 Lúčnica nad Žitavou v cene 2 820,00 €. Cenovú ponuku doručila aj firma Tím Smajlik - detské
drevené ihriská, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves v cene 2 630,00 €. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predložených cenových ponúk schvaľuje zakúpenie nového detského ihriska do
Materskej školy Poluvsie od firmy Maquita, s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno v cene
2 389,00 €. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2013 z 18.4.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zakúpenie nového detského ihriska do Materskej školy Poluvsie od firmy Maquita, s.r.o., Soľná
738/36, 972 13 Nitrianske Pravno v cene 2 389,00 €.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o akcií Stavanie mája 2013.
Stavanie mája sa uskutoční dňa 30.4.2013 o 1800 hod. pred obecným úradom.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o rokovaniach so
spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska 73, 974 01 Banská
Bystrica, závod 03 Prievidza, V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza na rekonštrukciu vodovodného
potrubia.
k bodu 9, - a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o neporiadku na
kompostovisku za miestnym cintorínom. Na kompostovisku sa nachádzajú sklené aj plastové kahance
a umelé kvety. Starosta obce odpovedal, že sa nedá zabezpečiť stráženie kompostoviska počas celého
dňa. Starosta ďalej informoval obecné zastupiteľstvo, že sa bude tejto problematike venovať.

b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková diskutovala, že občania vykonávajúci menšie
obecné služby by mohli pozametať ulicu od súpisného čísla 183 po súpisné číslo 214. Starosta obce
prisľúbil, že zabezpečí zametanie uvedenej ulice prostredníctvom pracovníkov na menšie obecné
služby.
c) obyvateľka obce Ľuba Gromová diskutovala, že dňa 17.2.2013 dala súhlas na umiestnenie stavby
p. Ivanovi Ševčíkovi na 2,06 m od hranice pozemku v jej vlastníctve. Na katastrálnej mape je ale
znázornená vzdialenosť len 0,96 m od hranice pozemku v jej vlastníctve. Žiadala preto vysvetlenie
k danej problematike od starostu obce. Starosta obce podal k danej problematike vysvetlenie, že
hranica znázornená na katastrálnej mape nie je hranica stavby rodinného domu, ale hranica pozemku
vyňatého z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
d) obyvateľka obce Magdaléna Hruboňová diskutovala, že lavička pri p. Sokolovi je poškodená a je
potrebné ju opraviť. Starosta obce prisľúbil opravu uvedenej lavičky.
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 Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 22.4.2013

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

