ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 14. decembra 2015 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,
13,

14,
15,
16,
17,
18,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Úprava rozpočtu za rok 2015.
Rozpočet na rok 2016, očakávaný rozpočet na roky 2017, 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu na rok 2016. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k očakávanému rozpočtu na
roky 2017, 2018.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2015 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí
v znení neskorších dodatkov.
Pasport dopravného značenia obce Poluvsie.
Materiál na prerokovanie – rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Silvia Leitmanová
Mariana Hranaiová

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 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. 64/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 14.12.2015 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Silviu
Leitmanovú a Marianu Hranaiovú. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 65/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Silvia
Leitmanová, Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič.

k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 5.10.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.10.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 66/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.10.2015, 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
:
222.805,94 €
Bežný účet na dotácie
:
222.696,92 €
Potravinový účet
:
222.463,12 €
Sociálny fond
:
222.528,39 €
Rezervný fond
:
229.036,92 €
Pokladňa obce
:
222.242,29 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
233.777,58 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 67/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015. Rozpočet
príjmov a výdavkov na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 158.760,00 € v príjmovej
aj výdavkovej časti. Po prvej úprave rozpočtu, ktorá bola prijatá na obecnom zastupiteľstve dňa
29. septembra 2015, uznesením obecného zastupiteľstva č. 44/2015, bol rozpočet navýšený na
strane príjmov o sumu 10.595,00 € na celkový rozpočet na strane príjmov v sume 169.355,00 € a na strane
výdavkov bol navýšený o sumu 10.595,00 € na celkový rozpočet na strane výdavkov v sume 169.355,00 €.
Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane príjmov
o sumu 21.276,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 190.631,00 €. Na strane výdavkov starosta obce
navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 21.276,00 € na celkový rozpočet
výdavkov vo výške 190.631,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu na rok
2015 schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015 podľa predloženého návrhu. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 68/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2015.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Rozpočet obce Poluvsie na rok 2016" a "Očakávaný rozpočet
obce Poluvsie na roky 2017, 2018“. Konštatoval, že návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016
a očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 a očakávaného
rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018 zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou
na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu rozpočtu
obce Poluvsie na rok 2016 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018 prijaté
v zákonom stanovenej lehote žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017,
2018 podaná žiadna pripomienka. Hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 a očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2016 a k návrhu očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018. Za 6
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce
Poluvsie na rok 2016. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2017, 2018. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 69/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016 a k návrhu
očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2017, 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 70/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozpočet obce Poluvsie na rok 2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 71/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2017, 2018.
k bodu 8, -

hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016“.
Konštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 zaslaný
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej
konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
podaná žiadna pripomienka k návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2016“ hlavného kontrolóra obce Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 72/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na I. polrok 2016.

k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2015 o dani
za psa“, ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli k
návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa v zákonom stanovenej
lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa.“ Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 73/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2015 o dani za psa.
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2015 o dani
z nehnuteľností“ o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2015 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2015 o dani z nehnuteľností zaslaný poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany
občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov
nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2015
o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 2/2015 o dani z nehnuteľností schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 2/2015 o dani z nehnuteľností“. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 74/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2015 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ o podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Poluvsie. Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zaslaný poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany
občanov neboli k návrhu v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Starosta obce Martin
Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva ročnú štatistiku vyvezeného komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu za rok 2015 ku dňu 14.12.2015. Celkové množstvo vyvezeného odpadu
ku dňu 14.12.2015 predstavovalo 167,19 ton. Náklady na zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu predstavovali spolu 14.462,07 €. Ku dňu 14.12.2015 bol príjem od
občanov na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 10.256,12 €. Rozdiel
predstavovala suma 4.205,95 €, ktorú obec hradila z obecného rozpočtu. Zo strany poslancov bol podaný
návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 4 ods. 3, sadzba miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je 0,0547 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 20,00 € na osobu/rok.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ so zmenou v § 4 ods. 3,
sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,0547 € na osobu
a kalendárny deň, t. j. 20,00 € na osobu/rok. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu.)
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 75/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady so zmenou v § 4 ods. 3, sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je 0,0547 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 20,00 € na osobu/rok.
k bodu 12, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2015 o dani
za ubytovanie“ o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Poluvsie.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu
s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej konštatoval, že zo strany občanov neboli
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka
k návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za
ubytovanie schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie".
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 76/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2015 o dani za ubytovanie.
k bodu 13, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2015“,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v znení neskorších dodatkov. Konštatoval, že návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2015 zaslaný
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďalej
konštatoval, že zo strany občanov neboli k návrhu všeobecne záväzného nariadenie obce Poluvsie
č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v znení neskorších dodatkov v zákonom stanovenej
lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu

všeobecne záväzného nariadenie obce Poluvsie č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí
v znení neskorších dodatkov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí v znení neskorších
dodatkov schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2015“, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy v Poluvsí v znení neskorších dodatkov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 77/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Poluvsí
v znení neskorších dodatkov.
k bodu 14, - starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Pasport dopravného značenia
obce Poluvsie, projekt č. LMS/029/2015, ktorý vypracoval LMS - dopravný inžiniering, s. r. o., M. R.
Štefánika č. 3, 971 01 Prievidza. Taktiež starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného
zastupiteľstva stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného
inšpektorátu, Košovská cesta č. 14, 971 01 Prievidza k pasportu dopravného značenia obce Poluvsie.
Úlohou predloženého pasportu dopravného značenia v obci Poluvsie je navrhnúť systém DZ
odpovedajúci súčasnej dopravnej situácii. Pasport bol vypracovaný na základe objednávky obce Poluvsie.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje Pasport dopravného značenia obce Poluvsie,
projekt č. LMS/029/2015, ktorý vypracoval LMS - dopravný inžiniering, s. r. o., M. R. Štefánika č. 3,
971 01 Prievidza. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 78/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Pasport dopravného značenia obce Poluvsie, projekt č. LMS/029/2015, ktorý vypracoval LMS - dopravný
inžiniering, s. r. o., M. R. Štefánika č. 3, 971 01 Prievidza.
k bodu 15, - a) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh „Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Poluvsí“. Návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Poluvsí bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na
rokovanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu zásad
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Poluvsí schvaľuje „Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Poluvsí“ podľa predloženého návrhu. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 79/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Poluvsí.
b) starosta obce Martin Šujan predložil Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2014/2015. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy
Poluvsie za školský rok 2014/2015. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 80/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2014/2015.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poluvsie na roky 2016 - 2023, základného a kľúčového dokumentu
pre riadenie samosprávy. Obsah PHSR je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.. PHSR vychádza z poznania situácie
a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v obci
Poluvsie, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.
PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými

projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou,
že PHSR nebude zbytočne rozsiahly a len popisným zoznamom nereálnych zámerov, ale skutočným
strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na území našej obce.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Poluvsie schvaľuje „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poluvsie“ na roky
2016 - 2023. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 81/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poluvsie na roky 2016 - 2023.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o celkových finančných
prostriedkoch získaných prostredníctvom dotácií pre obec Poluvsie za rok 2015. Spolu za rok 2015
obdržala obec prostredníctvom dotácií finančné prostriedky v hodnote 155.877,78 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 82/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o finančných prostriedkoch získaných prostredníctvom dotácií pre obec
Poluvsie za rok 2015.
e) poslanec obecného zastupiteľstva Ľubomír Šujan informoval 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 je potrebné raz ročne prerokovať plat starostu obce. V zmysle tohto
zákonného ustanovenia navrhol, aby sa starostovi obce vyplácal plat schválený na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2014 uznesením z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 4. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého
návrhu na prehodnotenie platu starostu obce schvaľuje vyplácanie platu starostu, ktorý bol schválený
na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2014 uznesením z
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 4. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 83/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vyplácanie platu starostu, ktorý bol schválený na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 11. decembra 2014 uznesením z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Poluvsie č. 4.
f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastuptieľstva o možnosti predkladania
žiadostí o podporu formou dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 o nenávratný finančný
príspevok na podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie. Finančný príspevok by bol účelovo viazaný na rekonštrukciu miestnej
komunikácie od miestnych potravín po Materskú školu Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní schvaľuje predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020 o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 84/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie na rekonštrukciu miestnej komunikácie.
g) starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie inventarizačnej komisie v zložení Dušan
Leitman, Ľubomír Šujan, Peter Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
inventarizačnú komisiu v zložení Dušan Leitman, Ľubomír Šujan, Peter Šujan. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 85/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie inventarizačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení
Dušan Leitman, Ľubomír Šujan, Peter Šujan.
h) starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie likvidačnej komisie v zložení Silvia
Leitmanová, Mariana Hranaiová, Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
schvaľuje likvidačnú komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová, Ing. Ján Krajčovič.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 86/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie likvidačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení
Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová, Ing. Ján Krajčovič.
i) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení návrhu
neprítomného poslanca Petra Šujana, na náhradu platu starostu obce za 20 dní nevyčerpanej
dovolenky, v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 87/2015 z 14.12.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest náhradu platu starostu obce za 20 dní nevyčerpanej dovolenky.
k bodu 16, - a) hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš informoval poslancov obecného zastupiteľstva o činnosti
Občianskeho združenia ŽIAR.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Mariana Hranaiová diskutovala o zlom stave na miestnom
potoku Lubená, ktorého prietok je zúžený a zarastený trávou. Starosta odpovedal, že o tomto
probléme vie a v tejto veci podal žiadosť na príslušné orgány o nápravu nevyhovujúceho stavu.
k bodu 17, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 18, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 15.12.2015

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

