ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 29. júna 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,

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 2014. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ján Krajčovič
Silvia Leitmanová

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníčky obecného úradu, hlavného kontrolóra obce a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5 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 5 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 29.6.2015 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jána
Krajčoviča a Silviu Leitmanovú. 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 Ľubomír Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan. Za 5 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 27/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Silvia
Leitmanová, Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.3.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.3.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.3.2015, 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
:
017.117,04 €
Bežný účet na dotácie
:
017.122,72 €
Potravinový účet
:
011.691,20 €
Sociálny fond
:
017.332,20 €
Rezervný fond
:
015.040.79 €
Pokladňa obce
:
017.589,44 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
024.893,39 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.6.2015,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš predložil stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Poluvsie za rok 2014. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014 bolo zaslané
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní stanoviska berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie
k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014.
Starosta obce Martin Šujan predložil návrh Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014. Návrh
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2014 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 2014 schvaľuje Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2014
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3.996,13 €. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje bez výhrad :
- záverečný účet obce Poluvsie za rok 2014 a celoročné hospodárenie,
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3.996,13 €.
k bodu 7, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/11 od
Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec, v ktorej žiada o odpredaj pozemku parc.
č. 731/11 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, vytvoreného geometrickým plánom
č. 116/2013, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01
Bojnice do osobného vlastníctva. Starosta obce navrhol, aby sa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok predával ako prevod pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že predmetný pozemok sa
nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo vlastníctve
obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza s.r.o.,
J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/3 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria,
vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si
predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou
uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Žiadosti o kúpu pozemku parc.

č. 731/11 berie na vedomie Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/11 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne
porasty o výmere 42 m2, pre žiadateľa Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec
a berie na vedomie návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní Žiadosti o kúpu pozemku parc. č. 731/11 schvaľuje v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod prevodu
pozemku parcela č. 731/11, v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m2, vo vlastníctve
obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/11, k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m 2, pre
žiadateľa Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie č. 217, 972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti,
že predmetný pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé
trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným
firmou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/3 v k. ú.
Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o
odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na
udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku parcela č. 731/11, k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 42 m 2, vo
vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že predmetný
pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo
vlastníctve obce, vytvorená geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/3 v k. ú. Poluvsie, zastavané
plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku.
Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Predajná
cena je 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy
a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
b) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Geometrický plán
č. 155/2015 na určenie vlastníckych práv k parcele č. 2056/1, 2056/2, ... vytvorený spoločnosťou
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, ktorý na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 8/2015 zo dňa 31.3.2015 predložil žiadateľ Vincent Šujan, Poluvsie č. 157,
972 16 Pravenec ako prílohu k Žiadosti o odkúpenie pozemku parcela č. 2058/2. Predmetom prevodu
je pozemok, parcela č. 2058/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve obce,
o výmere 370 m2. Starosta obce navrhol, aby sa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok predával ako prevod pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie
predmetného pozemku. Predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Na časti predmetného pozemku
parcela č. 2058/2 má žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 2058/2 žiadateľ užíva a je
oplotený. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych
vzťahov a zápisu rodinného domu do katastra nehnuteľností. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Kupujúci
spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní doplnenej
žiadosti o kúpu pozemku parcela č. 2058/2 berie na vedomie Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 2058/2
v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2, pre žiadateľa Vincent Šujan,
Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec a berie na vedomie návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu

hodného osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Žiadosti o kúpu pozemku parc.
č. 2058/2 schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov dôvod prevodu pozemku parcela č. 2058/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 370 m2, vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Za 5
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 2058/2, k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
370 m2, pre žiadateľa Vincent Šujan, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti,
že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Na časti predmetného pozemku parcela č. 2058/2
má žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 2058/2 žiadateľ užíva a je
oplotený. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych
vzťahov a zápisu rodinného domu do katastra nehnuteľností. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku parcela č. 2058/2, k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere
370 m2, vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že
predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Na časti predmetného pozemku parcela č. 2058/2 má
žiadateľ postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 2058/2 žiadateľ užíva a je oplotený. Žiadateľ
prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov a zápisu
rodinného domu do katastra nehnuteľností. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si
predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Predajná cena je 5 €/m2.
Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy
a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
c) starosta obce Martin Šujan predložil návrh na odpredaj pozemku parc. č. 731/14 v k. ú. Poluvsie,
trvalé trávne porasty, o výmere 605 m2. Predaj sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Starosta obce uviedol, že v zmysle
Znaleckého posudku č. 231/2015, vyhotoveného Ing. Ľubošom Tuchyňom, Agátová č. 3/3, 972 17
Kanianka je jednotková hodnota pozemku stanovená na 4,09 €/m2 a všeobecná hodnota pozemku je
stanovená vo výške 2.474,45 €. Starosta obce podal návrh na stanovenie najnižšej východiskovej ceny
pozemku parc. č. 731/14, v k. ú. Poluvsie, trvalé tráve porasty, vo výške 7 €/m2. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní návrhu schvaľuje odpredaj majetku obce formou priameho predaja nasledovne :
Pozemok CKN, p. č. 731/14 - trvalé trávne porasty o výmere 605 m² v zmysle znaleckého posudku
č. 231/2015 vyhotoveného Ing. Ľubošom Tuchyňom, Agátová č. 3/3, 972 17 Kanianka, najmenej však
za cenu 7 €/m², t. j. 4.235 € + náklady na vypracovanie znaleckého posudku + náklady za zverejnenie
zámeru priameho predaja majetku + náklady za vyhotovenie kúpno - predajnej zmluvy + správny
poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za 5 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Odpredaj majetku obce formou priameho predaja nasledovne :
Pozemok CKN, p. č. 731/14 - trvalé trávne porasty o výmere 605 m² v zmysle znaleckého posudku
č. 231/2015 vyhotoveného Ing. Ľubošom Tuchyňom, Agátová č. 3/3, 972 17 Kanianka, najmenej však
za cenu 7,- €/m², t. j. najmenej však za cenu 4 235,- €
+ náklady na vypracovanie znaleckého posudku
+ náklady za zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
+ náklady za vyhotovenie kúpno - predajnej zmluvy
+ správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
k bodu 8, - a) hlavný kontrolór obce, RSDr. Tomáš Konuš predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2015“. Zo strany poslancov nebol podaný žiadny návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na

II. polrok 2015. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015“. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti delimitácie
pozemkov pod miestnym ihriskom, priľahlou odstavnou plochou a parkom určeným na oddych
obyvateľstva. Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ako prílohovú časť k delimitácií
je potrebné schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré potvrdí, že na uvedených pozemkoch
sa nachádza futbalové ihrisko postavené v roku 1979, a že súčasťou futbalového ihriska je priľahlá
odstavná plocha a park určený na oddych obyvateľstva. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu potvrdzuje, že na pozemkoch parcela č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy,
parcela č. 862/1 - ostatné plochy a parcela č. 862/2 - ostatné plochy v k. ú. Poluvsie sa nachádza
futbalové ihrisko, ktoré bolo postavené približne v roku 1979. Súčasťou futbalového ihriska je
priľahlá odstavná plocha a park určený na oddych obyvateľstva. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 38/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí potvrdzuje,
že na pozemkoch parcela č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy, parcela č. 862/1 ostatné plochy a parcela č. 862/2 - ostatné plochy v k. ú. Poluvsie sa nachádza futbalové ihrisko
postavené približne v roku 1979. Súčasťou futbalového ihriska je priľahlá odstavná plocha a park
určený na oddych obyvateľstva.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti delimitácie
pozemku pod obecným cintorínom. Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ako
prílohovú časť k delimitácií je potrebné schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré potvrdí, že
na uvedených pozemkoch sa nachádza obecný cintorín postavený pred rokom 1923. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu potvrdzuje, že na pozemku parcela č. 1901 - zastavané plochy
a nádvoria, v k. ú. Poluvsie sa nachádza obecný cintorín. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2015 z 29.6.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí potvrdzuje,
že na pozemku parcela č. 1901 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Poluvsie sa nachádza obecný
cintorín zriadený približne v roku 1920.
k bodu 9, - a) obyvateľka obce Magdaléna Hruboňová, Poluvsie č. 193, 972 16 Pravenec predložila poslancom
obecného zastupiteľstva list od SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o., Redakcia ZÁHRADKÁR, Panónska
cesta 9, 852 99 Bratislava, ktorý obdržala ako reakciu na jej list o premnožení krídlatky japonskej
(pohánkovec japonský). Zároveň vyzvala starostu obce, aby sa týmto problémom zaoberal. V diskusii
bolo vysvetlené, že daný problém sa netýka len našej obce a že jeho riešenie na vodných tokoch je
v kompetencii Správy povodia Hornej Nitry, ktorá je o situácii upovedomená. Starosta bude vyvíjať
ďalšiu snahu na riešenie likvidácie prostredníctvom kompetentných orgánov.
b) obyvateľka obce Anna Šebestová, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec mala dotaz k uzneseniu obecného
zastupiteľstva č. 18/2015 zo dňa 31.3.2015, ktorým sa schválil zápis Geometrického plánu č. 25/2015
na obnovu hraníc pôvodnej parc. č. 846/101 - nové par. č. 731/14 až 731/20 vytvoreného Geoslužbou
Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza do katastra nehnuteľností. Starosta uviedol, že dané
pozemky vznikli pri drobení parcely č. 846/101.
c) obyvateľ obce Jozef Šebest, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec diskutoval o zámene pozemkov v jeho
vlastníctve s pozemkami obce Poluvsie. Starosta obce uviedol, že v tejto veci jedná s právnikom.
d) obyvateľka obce Anna Oboňová, Poluvsie č. 194, 972 16 Pravenec sa sťažovala na obmedzenie
prechodu zo zadnej ulice na strednú ulicu cez potok Lubená oproti rodinnému domu č. 196.

e) obyvateľka obce Anna Šebestová, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec sa dotazovala, na základe čoho je
odpredaj pozemku parc. č. 731/14, trvalé trávne porasty podmienené následnou výstavbou. Starosta
uviedol, že na základe § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
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, 1.7.2015

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

