ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 25. novembra 2013 o 1800 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1, Otvorenie zasadnutia.
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3, Schválenie návrhovej komisie.
4, Správa o plnení uznesení.
5, Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
6, Program obnovy dediny na rok 2013.
7, Program obnovy dediny na rok 2014.
8, Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády č. 586/2013.
9, Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2b zákona č. 526/2010.
10, Materiál na prerokovanie - rôzne.
11, Diskusia.
12, Návrh na uznesenie.
13, Záver.
Overovatelia zápisnice :

Anna Uhrínová
Peter Šujan

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 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. 34/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 25.11.2013 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Annu
Uhrínovú a Petra Šujana. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Peter Šujan, Anna
Uhrínová, Vladimír Ergang. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Šujan,
Anna Uhrínová, Vladimír Ergang. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Peter
Šujan, Anna Uhrínová, Vladimír Ergang.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.6.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2013, 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
:
23.615,88 €
Bežný účet na dotácie
:
201,30 €
Potravinový účet
:
00.364,03 €
Sociálny fond
:
00.295,25 €
Rezervný fond
:
32.558,89 €
Pokladňa obce
:
00.435,75 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
57.471,10 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2013,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o účelovom využití poskytnutej
dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 na projekt
„Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce“ v sume 5.000 € poskytnutej Slovenskou agentúrou
životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Uvedené finančné prostriedky na
realizáciu projektu „Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce“ boli poskytnuté na účet obce dňa
6.11.2013. Spolufinancovanie uvedeného projektu obcou činilo 286,48 €. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu obce o Programe obnovy dediny na rok 2013. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 38/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o Programe obnovy dediny na rok 2013.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení projektu
na poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Environmentálneho fondu v rámci programu
Program obnovy dediny 2014 s názvom projektu „Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia
časti Pustý prieloh". Celková výška požadovaných finančných prostriedkov je v sume 4.750 €
a spolufinancovanie uvedeného projektu obcou vo výške 250 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu starostu obce o predložení projektu na poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014
z Environmentálneho fondu v rámci programu Program obnovy dediny na rok 2014 s názvom projektu
„Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh". (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o predložení projektu v Programe obnovy dediny na rok 2014.
k bodu 8, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie na základe
uznesenia vlády č. 586/2013, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z
9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 8.000 €. Dotácia je účelovo určená na „výmenu okien v materskej
škole" na bežné výdavky. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 586/2013, v súlade s § 3
výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 8.000 € na
„výmenu okien v materskej škole" na bežné výdavky.

k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2013
v sume 4.500 € na podporu zlepšenia materiálno – technického zabezpečenia a činností pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému. Dotácia bola poskytnutá
na základe predloženého projektu s názvom „Zlepšenie materiálno - technického vybavenia DHZ obce
Poluvsie" v zmysle § 2b zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na rok 2013 v sume 4.500 € na podporu zlepšenia materiálno – technického
zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov
pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného
záchranného systému. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2013 v sume 4.500 € na podporu zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému.
k bodu 10, - a) starosta obce Martin Šujan prečítal list pod spisovou značkou 187/2013, „Výzva na určenie ceny“,
doručený na Obecný úrad Poluvsie dňa 7.10.2013, od pána Jozefa Šebestu, Poluvsie č. 215, 972 16
Pravenec. V liste žiada o určenie ceny, za ktorú mu je obec Poluvsie ochotná odpredať pozemok CKN,
parcela č. 827/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m², ktorá bola vytvorená geometrickým
plánom č. 78/2013 vyhotoveného firmou GEOmark, s. r. o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, ktorý
využíva. Prílohu listu tvorí Znalecký posudok ZP/30/2013, vyhotovený Ing. Dušanom Homolom, Na
nádvorí 2380/6, 971 01 Prievidza, v ktorom je jednotková hodnota pozemku stanovená v sume
3,49 €/m² a všeobecná hodnota pozemku je stanovená vo výške 1.298,28 €. Starosta obce uviedol, že
predaj pozemku sa musí uskutočniť v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko uvedený odpredaj nehnuteľnosti nespĺňa dôvod hodný
osobitného zreteľa. Starosta obce navrhol stanoviť jednotkovú cenu odpredaja v sume 7 €/m².
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková navrhla stanoviť jednotkovú cenu odpredaja v
sume 5 €/m². Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní odpredaja majetku schvaľuje odpredaj majetku
obce formou priameho predaja nasledovne : Pozemok CKN, p. č. 827/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 372 m² v zmysle znaleckého posudku č. ZP/30/2013 vyhotoveného Ing. Dušanom
Homolom, Na nádvorí 2380/6, 971 01 Prievidza, najmenej však za cenu 5 €/m² + cena za znalecký
posudok + cena za zverejnenie + cena za geometrický plán + poplatky na Katastrálnom úrade. Za 6
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2013 z 25.11.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Odpredaj majetku obce formou priameho predaja nasledovne :
Pozemok CKN, p. č. 827/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m² v zmysle znaleckého
posudku č. ZP/30/2013 vyhotoveného Ing. Dušanom Homolom, Na nádvorí 2380/6, 971 01 Prievidza,
najmenej však za cenu 5 €/m², t. j. najmenej však za cenu 1 860 €
+ cena za znalecký posudok
+ cena za zverejnenie
+ cena za geometrický plán
+ poplatky na Katastrálnom úrade
b) starosta obce Martin Šujan prečítal list zo dňa 28. 7. 2013 od pani MUDr. Mária Humajová, Poluvsie
č. 103, 972 16 Pravenec, vo veci porušovania jej vlastníckych práv na parcele č. 836 pánom J.
Šebestom, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec. Starosta obce po prečítaní listu informoval poslancov
obecného zastupiteľstva, že vyriešenie uvedeného problému nie je v kompetencií obce, obecného
úradu a obecného zastupiteľstva. (Tvorí prílohu zápisu).

c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o ponuke na vyhotovenie
ručne maľovaného plánu obce Poluvsie firmou CBS spol. s. r. o., Kyncelova 54, 974 01 Banská
Bystrica v celkovej sume 490 € bez DPH. V cene je zahrnutý originálny obraz, zarámovaný,
exteriérová mapa, interaktívna verzia mapy pre obecnú webovú stránku. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženej cenovej ponuky neschvaľuje vyhotovenie ručne maľovaného plánu obce
Poluvsie firmou CBS spol. s. r. o., Kyncelova 54, 974 01 Banská Bystrica v celkovej sume 490 € bez
DPH. Za 0 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Vyhotovenie ručne maľovaného plánu obce Poluvsie firmou CBS spol. s. r. o., Kyncelova 54, 974 01
Banská Bystrica v celkovej výške 490 € bez DPH.
d) starosta obce Martin Šujan prečítal Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Poluvsie,
zo dňa 21. 7. 2013, od Ing. Mileny Korcovej, Š. Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom, zodpovednej
audítorky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre Obecné
zastupiteľstvo Poluvsie. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo Poluvsie.
e) hlavný kontrolór obce, pán RsDr. Tomáš Konuš, predložil správu hlavného kontrolóra obce „Správa
z následnej finančnej kontroly č. 3/2013“. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce Poluvsie „Správa z následnej finančnej kontroly č. 3/2013“. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu hlavného kontrolóra obce Poluvsie z následnej finančnej kontroly č. 3/2013.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výmene vodovodného
potrubia v obci v hodnote 28.000 €, ktorú v obci bez nároku finančného vysporiadania uskutočnila
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska 73, 974 01 Banská Bystrica.
Ďalej informoval, že dokončovacie práce budú pokračovať v roku 2014 položením asfaltového
koberca.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o riešení nakladania
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a kuchynským použitým olejom z miestnej
Materskej školy. Odvoz týchto odpadov bude v roku 2014 zabezpečovať externá firma, ktorá bude
vybraná na základe verejného obstarávania. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu
starostu obce o riešení nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a kuchynským
použitým olejom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o riešení nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
a kuchynským použitým olejom.
h) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková informovala poslancov obecného zastupiteľstva,
že v zmysle novely č. 154/2011 Z. z. zákona č. 253/1994 Z. z. je potrebné každoročne prehodnotiť plat
starostu obce. V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na ust. § 11
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu ako priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyvateľov) = plat
zaokrúhlený na celé euro nahor, t. j. 805,00 € x 1,65 násobok = 1328,25 €, t. j. 1329,00 €. Obecné
zastupiteľstvo môže podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat určený podľa § 3 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov zvýšiť až o 70 %. Poslankyňa obecného zastupiteľstva Anna

Uhrínová navrhla zvýšenie platu starostu obce o 20 %, t. j. o 265,80 €. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženého návrhu na prehodnotenie platu starostu obce schvaľuje zvýšenie platu
starostu obce o 20 % s účinnosťou od 1.11.2013. Za 4 poslanci, proti 2 poslanci, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 47/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1.329 € a podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 20 %, t. j. o 265,80 €, spolu 1.595,00 € s účinnosťou od 1.11.2013.
i) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková navrhla z dôvodu náročnosti práce pri
vypracovávaní úspešných projektov, náročnosti práce a nedostatku časového priestoru na vyčerpanie
dovolenky starostu obce v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest náhradu platu za 20 dní nevyčerpanej dovolenky starostu
obce. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje z dôvodu náročnosti práce pri
vypracovávaní úspešných projektov, náročnosti práce a nedostatku časového priestoru na vyčerpanie
dovolenky starostu obce v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest náhradu platu za 20 dní nevyčerpanej dovolenky starostu
obce. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2013 z 25.11.2013 :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Z dôvodu náročnosti práce pri vypracovávaní úspešných projektov, náročnosti práce a nedostatku
časového priestoru na vyčerpanie dovolenky starostu obce v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest náhradu platu za 20
dní nevyčerpanej dovolenky starostu obce.
k bodu 11, -

a) pani Dobroslava Pekárová diskutovala o nefunkčnej aparatúre v dome smútku a o možnom zveľadení
priestorov v dome smútku. Starosta odpovedal, že aparatúru dá opraviť a v rámci zveľadenia domu
smútku navrhol kúpu látky, z ktorých sa ušijú závesy.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková diskutovala o chýbajúcom osvetlení
a vybudovaní nových lavičiek na miestnom cintoríne. Starosta prisľúbil, že sa bude tejto
problematike v budúcnosti venovať.
c) obyvateľka obce Dobroslava Pekárová diskutovala o zanedbanom stave miestneho obecného parku.
Starosta obce odpovedal, že vyčistenie a údržba obecného parku je na budúci rok už bezplatne
zabezpečená.
d) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o neporiadku v miestnom
kultúrnom dome a kuchynke. Navrhla, aby sa na upratovaní podieľali aj členovia FSk Lubená, ktorí
tam chodia skúšať. Starosta prisľúbil, že to s FSk Lubená prediskutuje.
e)

starosta obce Martin Šujan diskutoval o vypílení niekoľkých stromov na miestnom cintoríne.
Vypílenie by sa malo uskutočniť na jar budúceho roka.

f) obyvateľka obce Anna Oboňová diskutovala o neodstránených pňoch na miestnom cintoríne.
Starosta prisľúbil, že sa tejto problematike bude v budúcnosti venovať.
g) starosta obce diskutoval o vyvezení miestneho kompostoviska na skládku a navrhol založenie nového
kompostoviska na jar budúceho roka.
h) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková diskutovala o probléme krádeží v obci. Starosta
povedal, že v obci je z tohto dôvodu zvýšená frekvencia policajných hliadok a v budúcnosti plánuje
predložiť projekt na kamerové systémy v obci, ktoré by znížili riziko krádeží.
k bodu 12, -

schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).

k bodu 13, -

nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 26.11.2013

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

