ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 29. mája 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,
11,
12,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – Program obnovy
dediny na rok 2014.
Kúpna zmluva na odpredaj parcely CKN č. 827/2 v k. ú. Poluvsie.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Igor Šujan
Vladimír Ergang

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce, pracovníčky 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. 8/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 29.5.2014 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Igora
Šujana 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 Peter Šujan, Anna
Uhrínová, Vladimír Ergang. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Šujan,
Anna Uhrínová, Vladimír Ergang. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 9/2014 z 29.5.2014 :
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 20.2.2014. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.2.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.2.2014, 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
:
11.361,45 €
Bežný účet na dotácie
:
111.178,31 €
Potravinový účet
:
111.150,05 €
Sociálny fond
:
111.270,86 €
Rezervný fond
:
136.073,40 €
Pokladňa obce
:
111.462,98 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
149.497,05 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.5.2014,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2014 na projekt „Ochrana
charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh“ v sume 4 750 €. 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 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy
dediny na rok 2014 na projekt „Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh“
v sume 4 750 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy
dediny na rok 2014 na projekt „Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh“
v sume 4 750 €.
k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Kúpnu zmluvu na odpredaj parcely CKN
č. 827/2 v k. ú. Poluvsie medzi obcou Poluvsie a pánom Jozefom Šebestom a manželkou Annou
Šebestovou, obaja trvale bytom Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec. Kúpna zmluva bola zaslaná poslancom
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Zo strany poslancov
nebol podaný žiadny návrh na upravenie Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely CKN č. 827/2 v k. ú.
Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely CKN č. 827/2 v k. ú.
Poluvsie schvaľuje Kúpnu zmluvu na odpredaj parcely CKN č. 827/2 v k. ú. Poluvsie. Za 7 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Kúpnu zmluvu na odpredaj parcely CKN č. 827/2 v k. ú. Poluvsie medzi obcou Poluvsie a pánom Jozefom
Šebestom a manželkou Annou Šebestovou, obaja trvale bytom Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec.
k bodu 8, - starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o Žiadosti o odkúpenie časti
pozemku od pána Bc. Michala Ševčíka, Urbárska č. 4/14, 971 01 Prievidza, v ktorej žiada o odkúpenie
časti pozemku č. 731/3, ktorý je súčasťou parcely číslo 846/101 v k. ú. Poluvsie do osobného vlastníctva.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Žiadosti o odkúpenie časti pozemku neschvaľuje predaj časti
pozemku č. 731/3, ktorý je súčasťou parcely č. 846/101 v k. ú. Poluvsie do osobného vlastníctva pána Bc.
Michala Ševčíka, Urbárska č. 4/14, 971 01 Prievidza. Za 0 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 0
poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. 731/3, ktorý je súčasťou parcely č. 846/101 v k. ú. Poluvsie do
osobného vlastníctva pána Bc. Michala Ševčíka, Urbárska č. 4/14, 971 01 Prievidza.
k bodu 9, - a) hlavný kontrolór obce, pán RsDr. Tomáš Konuš, predložil nasledovné dokumenty: „Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2014“, „Správa z vykonania kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách“, „Správa z vykonanej kontroly plnenia ukladacích
a doporučovacích uznesení schválených obecným zastupiteľstvom“, a „Následná finančná kontrola
č. 1/2014.“ Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených dokumentov schvaľuje „Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2014“. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predložených
dokumentov berie na vedomie „Správa z vykonania kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách“, „Správa z vykonanej kontroly plnenia ukladacích
a doporučovacích uznesení schválených obecným zastupiteľstvom“, „Následná finančná kontrola
č. 1/2014“. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 15/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 16/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu z vykonania kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu z vykonanej kontroly plnenia ukladacích a doporučovacích uznesení schválených obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu z následnej finančnej kontroly č. 1/2014.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podpísaní Dohody
č. 14/12/010/8 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza a obcou Poluvsie. Účelom
uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
v platnom znení do praxe. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce
o podpísaní Dohody č. 14/12/010/8 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza a obcou
Poluvsie. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podpísaní Dohody č. 14/12/010/8 medzi Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Prievidza a obcou Poluvsie.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o účelovom využití
poskytnutej 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 bola
účelovo určená „na výmenu okien v materskej škole“ na bežné výdavky. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie informáciu starostu obce o využití poskytnutej 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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :

Informáciu starostu obce o využití poskytnutej dotácie na základe uznesenia vlády č. 586/2013,
v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005441 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.
d) starosta obce Martin Šujan predložil cenové ponuky od dvoch výrobcov na výrobu parkových
lavičiek, ktoré budú umiestnené na miestnom cintoríne. Cenovú ponuku doručila firma Maquita,
s. r. o., Soľná č. 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno a firma SET Slovakia s. r. o., Revištské Podzámčie
28, 966 81 Žarnovica. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní cenových ponúk schvaľuje zakúpenie
3 ks parkových lavičiek zapustených do zeme na miestny cintorín s umiestnením 2 ks pri dom
smútku a 1 ks pod lipu od firmy SET Slovakia s. r. o., Revištské Podzámčie č. 28, 966 81 Žarnovica. Za
7 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, proti 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zakúpenie 3 ks parkových lavičiek zapustených do zeme od firmy SET Slovakia s. r. o., Revištské
Podzámčie č. 28, 966 81 Žarnovica.
e) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti predkladania
žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na zateplenie a výmenu okien na
obecnom úrade a kultúrnom dome v Poluvsí. Starosta obce informoval poslancov obecného
zastupiteľstva, že tento projekt bude podaný v stanovenom termíne. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu obce o možnosti predkladania žiadostí o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu na zateplenie a výmenu okien na obecnom úrade a kultúrnom dome
v Poluvsí. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o možnosti predkladania žiadostí o podporu formou dotácie
z Environmentálneho fondu na zateplenie a výmenu okien na obecnom úrade a kultúrnom dome
v Poluvsí.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní Žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN TSK č. 10/2005 v znení zmien a doplnení pre rok
2014 v požadovanej sume 2.490 € na 30. výročie založenia FSk Lubená. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK
podľa VZN TSK č. 10/2005 v znení zmien a doplnení pre rok 2014 v požadovanej sume 2.490 € na
30. výročie založenia FSk Lubená. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o vypracovaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN
TSK č. 10/2005 v znení zmien a doplnení pre rok 2014 v požadovanej sume 2.490 € na 30. výročie
založenia FSk Lubená.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení Žiadosti
o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky s názvom „Rekonštrukcia
sociálnych zariadení kultúrneho domu a obecného úradu.“ Celková výška požadovaných finančných
prostriedkov je v sume 10.840 € a spolufinancovanie uvedeného projektu obcou minimálne vo výške
10 % z rozpočtových nákladov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce
o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky s názvom
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu a obecného úradu.“
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií
Slovenskej republiky s názvom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu a obecného
úradu.“

h) starosta obce Martin Šujan predložil v súlade s § 6 ods. 4, 5 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Program
odpadového hospodárstva obce Poluvsie na roky 2011 - 2015. Obsah Programu odpadového
hospodárstva obce Poluvsie na roky 2011 - 2015 je zostavený podľa požiadaviek § 2 až § 5 vyhlášky
MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zároveň
zohľadňuje POH SR a POH Trenčianskeho kraja. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Poluvsie na roky 2011 - 2015. Za 7 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 25/2014 z 29.5.2014 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program odpadového hospodárstva obce Poluvsie na roky 2011 - 2015.
k bodu 10, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o nerešpektovaní zákazu sypania smetí
v časti Pustý prieloh.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o zlom stave okolo vojnových
hrobov na miestnom cintoríne. Starosta obce odpovedal, že údržbu vojnových hrobov spolufinancuje
Krajský úrad v sídle kraja, výška dotácie na jeden vojnový hrob predstavuje nízku sumu. Nakoľko táto
suma nie je na údržbu postačujúca, treba podať konkrétny návrh ako zlepšiť stav okolo vojnových
hrobov.
c) obyvateľka obce pani Anna Oboňová diskutovala o plánovanom urnovom cintoríne a pýtala sa na
dátum realizácie. Starosta odpovedal, že sa bude tejto problematike venovať v budúcnosti.
d) poslankyňa obecného zastupiteľstva Danka Lubiková diskutovala o zlom ozvučení v dome smútku na
miestnom cintoríne. Starosta obce odpovedal, že o tomto probléme vie a za týmto účelom podal
žiadosť na predkladanie cenových ponúk na nové ozvučenie domu smútku.
e) poslankyňa obecného zastupiteľstva Dobroslava Grossová diskutovala o liste poslancom od pani
Magdalény Hruboňovej, Poluvsie č. 193, 972 16 Pravenec.
k bodu 11, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 12,

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

V Poluvsí, 2.6.2014

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

