ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 26. júna 2014 o 1800 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu 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.
Záverečný účet Obce Poluvsie za rok 2013.
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, pracovníčky obecného úradu a všetkých prítomných občanov. Konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci, 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 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 26.6.2014 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 Margita Haviarová,
Dobroslava Grossová, Anna Uhrínová. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Margita Haviarová, Dobroslava Grossová, Anna Uhrínová. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 27/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Margita
Haviarová, Dobroslava Grossová, Anna Uhrínová.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.5.2014. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.5.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.5.2014, 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
:
11.533,77 €
Bežný účet na dotácie
:
00.174,51 €
Potravinový účet
:
01.237,41 €
Sociálny fond
:
00.277,58 €
Rezervný fond
:
36.073,40 €
Pokladňa obce
:
00.170,60 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
49.467,27 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2014,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2013. Návrh
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 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. Starosta obce predložil k návrhu Záverečného
účtu obce Poluvsie za rok 2013 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
Poluvsie za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za
rok 2013 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
Poluvsie za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za
rok 2013 schvaľuje Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2013 schvaľuje výsledok hospodárenia „ZISK“ a zaúčtovanie vo
výške 2.941,05 € s účtom 428 – účtovný výsledok hospodárenia. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za
rok 2013 schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia (vrátane finančných operácií) „PREBYTOK“ vo
výške 1.106,15 € a jeho prerozdelenie do fondov obce a to tvorba rezervného fondu vo výške 1.106,15 €.
Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2013.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje bez výhrad :
- Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2013 a celoročné hospodárenie.
- Výsledok hospodárenia „ZISK“ a zaúčtovanie vo výške 2.941,05 € s účtom 428 – účtovný výsledok
hospodárenia.
- Výsledok rozpočtového hospodárenia (vrátane finančných operácií) „PREBYTOK“ vo výške 1.106,15 €
a jeho prerozdelenie do fondov obce a to tvorba rezervného fondu vo výške 1.106,15 €.
k bodu 7, - a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o nutnosti riešenia nového
ozvučovacieho systému pre potreby domu smútku. Na uvedené práce bude vypísané verejné
obstarávanie v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o nutnosti riešenia nového ozvučovacieho systému pre potreby domu
smútku.
b) starosta obce Martin Šujan oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s výsledkom protipožiarnej
kontroly, ktorú v obci dňa 22. mája 2014 vykonalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Prievidzi, Vápenická č. 4, 971 01 Prievidza. Komplexná protipožiarna kontrola bola vykonaná
podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Účelom
komplexnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť
celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom
subjekte. Pri komplexnej protipožiarnej kontrole neboli zistené žiadne požiarne nedostatky. Obecné

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o výsledku komplexnej protipožiarnej
kontroly zo dňa 22. mája 2014. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o výsledku komplexnej protipožiarnej kontroly zo dňa 22. mája 2014.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o zriadenie vecného
bremena v prospech oprávneného Katarína Teličáková, Clementisa 29/1, 971 01 Prievidza,
spočívajúce v práve na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku parcela číslo 493/9, v k. ú.
Poluvsie, vo vlastníctve Obce Poluvsie. Spolu so žiadosťou bola predložená Zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi
účastníkmi Katarína Teličáková, rod. Pánisová, trvale bytom Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza
a Obcou Poluvsie, zastúpenou starostom obce Martinom Šujanom. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schvaľuje Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Katarína Teličáková, rod. Pánisová, trvale
bytom Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie zastúpenou starostom obce Martinom
Šujanom spočívajúcu v práve na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku parcela číslo
493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve Obce Poluvsie. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Katarína Teličáková, rod.
Pánisová, trvale bytom Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza a Obcou Poluvsie zastúpenou starostom
obce Martinom Šujanom spočívajúcu v práve na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku
parcela číslo 493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve Obce Poluvsie.
d) pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že
v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 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. 824,00 € x 1,65 násobok = 1359,60 €, t. j. 1360,00 €. 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, aby bol
starostovi obce naďalej vyplácaný plat zvýšený o 20 %, t. j. o 272,00 €. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženého návrhu na prehodnotenie platu starostu obce schvaľuje zvýšenie platu
starostu obce o 20 %. Za 4 poslanci, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1.360 € a podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 20 %, t. j. o 272,00 €, spolu 1.632,00 €.
e) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle § 11 ods. 3
písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov
na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo. Starosta obce navrhol schválenie
jedného volebného obvodu v obci Poluvsie a voľbu siedmych poslancov obecného zastupiteľstva
v komunálnych voľbách na volebné obdobie 2015-2018. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu schvaľuje pre komunálne voľby pre volebné obdobie 2015-2018 jeden volebný obvod a voľbu
siedmych poslancov obecného zastupiteľstva. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Pre komunálne voľby pre volebné obdobie 2015-2018 jeden volebný obvod a voľbu siedmych
poslancov obecného zastupiteľstva.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce funkčné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce
funkčné obdobie na 100 % úväzok. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2014 z 26.6.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce funkčné obdobie na 100 % úväzok.
g) starosta obce Martin Šujan predložil list zo dňa 2. júna 2014 od pani Magdalény Hruboňovej, trvale
bytom Poluvsie č. 193, 972 16 Pravenec, vo veci vyžiadania kópií materiálov týkajúcich sa predaja
pozemkov obcou v rokoch 2002, 2009 a 2010 p. Ing. Kaňuchovi a p. Ing. Fabianovej. Starosta obce
predložil požadované dokumenty a zároveň navrhol pani Hruboňovej hľadať nové riešenia
odvodnenia „Vŕškov“.
k bodu 8, - a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o zverejňovaní zápisníc zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta obce odpovedal, že v dohľadnom čase budú zverejnené na
internetovej stránke obce.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Anna Uhrínová sa informovala o finančných prostriedkoch zo
zberu nebezpečného odpadu.
c) poslankyňa obce Dobroslava Grossová diskutovala o zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
občanov obce Poluvsie na menšie obecné služby, na základe zákona č. 5/2004 o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
d) obyvateľka obce pani Anna Oboňová diskutovala o premnožení buriny na vodnom toku Lubená.
Starosta obce odpovedal, že správa vodného toku Lubená spadá pod Správu povodia Hornej Nitry
a obec už na tento problém upozornila.
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, 1.7. 2014

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

