ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 27. júna 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.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013.
Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2012. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Peter Šujan
Dobroslava Grossová

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. 25/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 27.6.2013 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Petra
Šujana a Dobroslavu Grossovú. 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,
Margita Haviarová a Danka Lubiková. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anna
Uhrínová, Margita Haviarová, Danka Lubiková. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Anna
Uhrínová, Margita Haviarová, Danka Lubiková.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.4.2013. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 27/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2013, 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
:
12.237,17 €
Bežný účet na dotácie
:
220,00 €
Potravinový účet
:
00.594,34 €
Sociálny fond
:
00.195,50 €
Rezervný fond
:
33.039,69 €
Pokladňa obce
:
00.328,10 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
46.614,80 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2013,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - hlavný kontrolór obce, RsDr. Tomáš Konuš, predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Poluvsie na II. polrok 2013“. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Poluvsie na II. polrok 2013 bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na
rokovanie obecného zastupiteľstva a taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný
žiadny návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na II. polrok
2013. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Poluvsie na II. polrok 2013 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na II.
polrok 2013. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na II. polrok 2013.

k bodu 7, - hlavný kontrolór obce, RsDr. Tomáš Konuš, predložil Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Poluvsie za rok 2012. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012 bolo zaslané
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva a taktiež
bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko
k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012.
Starosta obce Martin Šujan predložil návrh Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012. Návrh
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012 bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva a taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2012 schvaľuje bez výhrad Záverečný účet obce Poluvsie za rok
2012. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok
hospodárenia "ZISK" a zaúčtovanie vo výške 1 286,07 € s účtom 428 - účtovný výsledok hospodárenia.
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok
rozpočtového hospodárenia (vrátane finančných operácií) "PREBYTOK" vo výške 8 349,46 € a jeho
prerozdelenie do fondov obce a to tvorba rezervného fondu vo výške 8 349,46 €. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje bez výhrad :

- Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2012 a celoročné hospodárenie.
- Výsledok hospodárenia "ZISK" a zaúčtovanie vo výške 1 286,07 € s účtom 428 - účtovný výsledok
hospodárenia.
- Výsledok rozpočtového hospodárenia (vrátane finančných operácií) "PREBYTOK" vo výške 8 349,46 €
a jeho prerozdelenie do fondov obce a to tvorba rezervného fondu vo výške 8 349,46 €.
k bodu 8, - a) starosta obce Martin Šujan predložil návrh Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany
pred požiarmi medzi obcou Nitrianske Pravno a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica, Kľačno,
Pravenec a Poluvsie. Obecný hasičský zbor v Nitrianskom Pravne na základe tejto zmluvy bude
zabezpečovať likvidáciu požiarov, živelných pohrôm, nehôd a iných mimoriadnych udalostí pre obce,
ktoré uzatvorili túto zmluvu. Podiel každej obce na financovaní Obecného hasičského zboru so
sídlom v Nitrianskom Pravne predstavuje 1 € na obyvateľa danej obce. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi
obcou Nitrianske Pravno a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica, Kľačno, Pravenec a Poluvsie
neschvaľuje Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou
Nitrianske Pravno a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica, Kľačno, Pravenec a Poluvsie. Za 0
poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Nitrianske Pravno
a obcami Malinová, Tužina, Chvojnica, Kľačno, Pravenec a Poluvsie.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí prostriedkov
zo štátneho rozpočtu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 717,48 €.
Prostriedky boli účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce
Poluvsie po zimnej prevádzke v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013. Prostriedky
boli v plnej výške použité na opravu miestnych komunikácii v obci Poluvsie.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcej výmene
vodovodného potrubia v obci.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2013 na projekt
„Revitalizácia oddychovej zóny v centre obce“ v sume 5.000 €. Podmienkou poskytnutia podpory
formou dotácie je preukázanie, že obec má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 %
nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške 250 €.
e) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová navrhla schváliť celonočné svietenie
pouličného osvetlenia v obci. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje celonočné
svietenie pouličného osvetlenia. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2013 z 27.6.2013 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Celonočné svietenie pouličného osvetlenia v obci Poluvsie s účinnosťou od 1.7.2013.
k bodu 9, - a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o zlom stave okolo vojnových
hrobov na miestnom cintoríne. Navrhuje, aby obec zakúpila zelené koberce a dala ich tam vysadiť.
Starosta obce odpovedal, že údržbu vojnových hrobov spolufinancuje aj Krajský úrad v sídle kraja.
Starosta obce požiadal poslankyňu Dobroslavu Grossovú, aby sa informovala o názoroch
u pozostalých.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Margita Haviarová diskutovala o probléme voľného pohybu psov
po obci a pokutovaní ich majiteľov. Starosta obce odpovedal, že podnetom k riešeniu pokút je podanie
písomnej sťažnosti.
c) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o probléme pálenia trávy
v obci. Starosta odpovedal, že neoprávnené pálenie a vypaľovanie trávy rieši Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

d) obyvateľ obce Jozef Šebest, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec, predložil Výzvu na určenie ceny.
V liste žiada o písomné vyjadrenie k cene, za ktorú je obec Poluvsie ochotná odpredať časť parcely
827, ktorú využíva. Starosta obce výzvu prebral a odpovedal, že cenu pozemku možno stanoviť až po
doručení vypracovaného geometrického plánu a vypracovaní odborného znaleckého posudku.
e) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o zlom stave miestnej komunikácie po
zavedení vodovodného potrubia. Starosta odpovedal, že po dokončení prác sa komunikácia upraví
asfaltom.
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, 2.7.2013

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

