ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 31. marca 2015 o 1800 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu Poluvsie
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1, Otvorenie zasadnutia.
2, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3, Schválenie návrhovej komisie.
4, Správa o plnení uznesení.
5, Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
6, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
7, Prerokovanie žiadostí.
8, Materiál na prerokovanie - rôzne.
9, Diskusia.
10, Návrh na uznesenie.
11, Záver.
Overovatelia zápisnice :

Dušan Leitman
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. 1/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 31.3.2015 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Dušana
Leitmana 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 Dušan Leitman,
Peter Šujan a Silvia Leitmanová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Dušan Leitman, Peter Šujan a Silvia Leitmanová. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Dušan
Leitman, Peter Šujan a Silvia Leitmanová.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2014. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2014.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2014, 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
:
13.554,12 €
Bežný účet na dotácie
:
111.135,62 €
Potravinový účet
:
111.370,07 €
Sociálny fond
:
111.237,45 €
Rezervný fond
:
113.934,64 €
Pokladňa obce
:
111.235,64 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
119.467,54 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.3.2015,
ktorú predložila pracovníčka obce Silvia Gromová.
k bodu 6, - hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014“. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní správy berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 5/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú predložil hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš.
k bodu 7, - a) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť od Dozorného
výboru COOP Jednota Poluvsie o poskytnutie finančného príspevku v sume 25,00 € na plánovaný
zájazd do Trenčína na výstavu „Záhradkár“, ktorý sa uskutoční dňa 10. apríla 2015. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti Dozorného výboru COOP Jednota Poluvsie schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku v sume 25,00 € na plánovaný zájazd do Trenčína na výstavu
„Záhradkár“. Finančné prostriedky budú poskytnuté priamo prepravcovi na základe faktúry za
vykonanie prepravy. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Žiadosť od Dozorného výboru COOP Jednota Poluvsie o poskytnutie finančného príspevku v sume
25,00 € na plánovaný zájazd do Trenčína na výstavu „Záhradkár“. Finančné prostriedky budú
poskytnuté priamo prepravcovi na základe faktúry za vykonanie prepravy.
b) starosta obce Martin Šujan predložil žiadosť o schválenie otváracích hodín od pani Jany Solárovej,
Poluvsie č. 126, 972 16 Pravenec, v ktorej žiada o schválenie otváracích hodín v prevádzke
Pohostinstvo Žabka, Poluvsie č. 66, 972 16 Pravenec s účinnosťou od 1.5.2015. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní žiadosti o schválenie otváracích hodín od pani Jany Solárovej, Poluvsie č. 126, 972 16
Pravenec schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke Pohostinstvo Žabka, Poluvsie č. 66, 972 16
Pravenec s účinnosťou od 1.5.2015. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Žiadosť o schválenie otváracích hodín od pani Jany Solárovej, Poluvsie č. 126, 972 16 Pravenec
v prevádzke Pohostinstvo Žabka, Poluvsie č. 66, 972 16 Pravenec s účinnosťou od 1.5.2015
nasledovne :
Pondelok : 1400 - 2200
Piatok
: 1400 - 2400
00
00
Utorok
: 14 - 22
Sobota
: 1400 - 2400
Streda
: 1400 - 2200
Nedeľa
: 1400 - 2200
Štvrtok
: 1400 - 2200

c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odkúpenie
pozemku od pána Vincenta Šujana, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec, v ktorej žiada obec o odkúpenie
parcely č. 2058/2, vedenú na liste vlastníctva č. 1 o výmere 386 m2. Žiadateľ prejavil záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu zapísania rodinného domu č. 157 do katastra nehnuteľností, nakoľko
rodinný dom vlastní. Starosta obce uviedol, že rozloha parcely uvedená v žiadosti nie je totožná
s rozlohou uvedenou v liste vlastníctva č. 1. Nakoľko priložený geometrický plán je z roku 1962, je
potrebné dať vyhotoviť nový geometrický plán pozemku. Ďalej starosta uviedol, že v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je prevod
nehnuteľného majetku obce, pozemok v k. ú. Poluvsie, parcela č. 2058/2, zastavané plochy a nádvoria
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v skutočnosti, že na danej parcele stojí rodinný dom č. 157
vo vlastníctve pána Vincenta Šujana. Geometrický plán si môže dať žiadateľ vyhotoviť sám na vlastné
náklady alebo požiada o vyhotovenie Obecný úrad Poluvsie a následne sa cena za vyhotovenie
premietne do kúpnej ceny pozemku. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti neschvaľuje
odpredaj pozemku parcela č. 2058/2 v k. ú. Poluvsie vedenú na liste vlastníctva č. 1 o výmere 386 m2
pánovi Vincentovi Šujanovi, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec v zmysle predloženého geometrického
plánu a odporúča žiadateľovi dať vypracovať nový geometrický plán na určenie hraníc jestvujúceho
pozemku. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 8/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Odpredaj pozemku parcela č. 2058/2 v k. ú. Poluvsie vedenú na liste vlastníctva č. 1 o výmere 386 m2
pánovi Vincentovi Šujanovi, Poluvsie č. 157, 972 16 Pravenec v zmysle predloženého geometrického
plánu a odporúča žiadateľovi dať vypracovať nový geometrický plán na určenie hraníc jestvujúceho
pozemku.
k bodu 8, -

a) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v súlade s § 13b ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca obecného
zastupiteľstva v Poluvsí pána Petra Šujana výkonom kompetencií pre zástupcu starostu obce Poluvsie
na funkčné obdobie rokov 2015 – 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 9/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poverení poslanca obecného zastupiteľstva v Poluvsí pána Petra Šujana
výkonom kompetencií pre zástupcu starostu obce Poluvsie na funkčné obdobie rokov 2015 -2018
v súlade s § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) starosta obce Martin Šujan predložil návrhy predsedov komisií obecného zastupiteľstva na doplnenie
členov jednotlivých komisií :
- komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie :
Ing. Jozef Beňadik, Poluvsie č. 14, 972 16 Pravenec,
Martin Leitman, Poluvsie č. 132. 972 16 Pravenec
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Členov komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie v zložení Ing. Jozef Beňadik,
Poluvsie č. 14, 972 16 Pravenec a Martin Leitman, Poluvsie č. 132, 972 16 Pravenec.
- komisia pre financie a správu majetku obce :
Peter Šujan, Poluvsie č. 230, 972 16 Pravenec
Vojtech Polčík, Poluvsie č. 43, 972 16 Pravenec
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Členov komisie pre financie a správu majetku obce v zložení Peter Šujan, Poluvsie č. 230, 972 16
Pravenec a Vojtech Polčík, Poluvsie č. 43, 972 16 Pravenec.
- sociálna komisia :
Silvia Leitmanová, Poluvsie č. 204, 972 16 Pravenec
Jana Solárová, Poluvsie č. 126, 972 16 Pravenec
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Členov sociálnej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Poluvsie č. 204, 972 16 Pravenec a Jana
Solárová, Poluvsie č. 126, 972 16 Pravenec.
- komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie :
Miroslav Uhrín, Poluvsie č. 160, 972 16 Pravenec
Tomáš Šujan, Poluvsie č. 224, 972 16 Pravenec
Danka Lubiková, Poluvsie č. 36, 972 16 Pravenec
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Členov komisie pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie v zložení Miroslav Uhrín, Poluvsie č. 160,
972 16 Pravenec, Tomáš Šujan, Poluvsie č. 224, 972 16 Pravenec a Danka Lubiková, Poluvsie č. 36,
972 16 Pravenec.
- komisia pre verejný poriadok :
Ľubomír Šujan, Poluvsie č. 143, 972 16 Pravenec
Peter Šujan, Poluvsie č. 230. 972 16 Pravenec
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Členov komisie pre verejný poriadok v zložení Ľubomír Šujan, Poluvsie č. 143, 972 16 Pravenec
a Peter Šujan, Poluvsie č. 230, 972 16 Pravenec.
Starosta obce Martin Šujan navrhol predsedom komisií do budúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva predložiť plán činnosti komisií a zásady odmeňovania členov komisií. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 15/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí ukladá :
Predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť plán činnosti komisií a zásady odmeňovania
členov komisií na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poluvsie a Katarínou Teličákovou, rod. Pánisovou,
Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza, ktorá bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Poluvsí dňa 26. júna 2014 uznesením č. 34/2014. Predmetom zmluvy bolo právo vybudovania
prístupovej komunikácie na pozemku p. č. 493/9, v k. ú. Poluvsie, vo vlastníctve Obce Poluvsie.
V predmetnej zmluve bola navrhnutá plánovaná prístupová komunikácia ako štrková hrúbky 350 mm
a šírky 3,0 m. Na konci v mieste navrhovanej brány je komunikácia šírky 5,18 m. Nakoľko Dopravný
inšpektorát v Prievidzi sa k navrhovaným rozmerom plánovanej prístupovej komunikácie vyjadril
nesúhlasne, bola plánovaná prístupová komunikácia navrhnutá ako štrková hrúbky 350 mm
a celkovej šírky 4,55 m (cestný profil šírky 3,75 m a nespevnené krajnice 2 x 0,4 m). Tieto zmenené
rozmery je potrebné schváliť v novej Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorou
by sa zrušila predchádzajúca Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bola

schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 26. júna 2014 uznesením č. 34/2014.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Radoslav Teličák,
Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza a Katarína Teličáková, rod. Pánisová, Clementisa č. 29/1, 971 01
Prievidza a Obcou Poluvsie zastúpenou starostom obce Martinom Šujanom. Obecné zastupiteľstvo
schválením novej Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ruší uznesenie č. 34/2014 zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2014. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 16/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi Radoslav Teličák,
Clementisa č. 29/1, 971 01 Prievidza a Katarína Teličáková, rod. Pánisová, Clementisa č. 29/1, 971 01
Prievidza a Obcou Poluvsie zastúpenou starostom obce Martinom Šujanom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí ruší :
Uznesenie č. 34/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26. júna
2014.
d) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Geometrický plán č. 25/2015
na obnovu hraníc pôvodnej parc. č. 846/101 - nové par. č. 731/14 až 731/20 vyhotoveného
Geoslužbou Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza. V geometrickom pláne je nanovo
vyznačená hranica parcely č. 731/14 v k. ú. Poluvsie o rozlohe 605 m2. Nové hranice parcely č. 731/14
umožňujú zachovanie prístupu na priľahlé parcely vo vlastníctve obce, t. j. na parcely č. 731/15
a parc. č. 731/16. Rozdelenie pôvodnej parc. č. 846/101 je v súlade s § 24 ods. 3 písm. a) zákona č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, kedy sa
poľnohospodársky pozemok môže rozdeliť na rozlohu menšiu ako 2.000 m2 za účelom výstavby.
Starosta obce uviedol, že možný odpredaj parcely č. 731/14 v k. ú. Poluvsie sa musí uskutočniť
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nakoľko uvedený odpredaj nehnuteľnosti nespĺňa dôvod hodný osobitného zreteľa. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje zapísanie 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. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje, že pozemok parc. č. 731/14, je
vytvorená z parcely č. 846/101 za účelom výstavby. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0
poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zapísanie 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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Pozemok parc. č. 731/14, je vytvorená z parcely č. 846/101 za účelom výstavby.
e) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Notársku zápisnicu o spísaní
zmluvy o zriadení vecného bremena číslo N 297/2013, ktorú predložil Pavol Matlovič, trvale bytom
Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. Vecné bremeno spočíva v práve vybudovať príjazdovú
komunikáciu, právo prechodu a prejazdu na CKN parc. č. 731/19, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 204 m2 v rozsahu projektovej dokumentácie a geometrického plánu č. 65/2014
k nehnuteľnosti CKN parc. č. 846/2, záhrady o výmere 826 m2 v prospech vlastníka CKN parc.
č. 846/2 a zriadení vecného bremena - uloženia inžinierskych sietí, elektrickej a vodovodnej prípojky
na CKN parc. č. 829, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a CKN parc. č. 731/19, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 204 m2, CKN parc. č. 731/10, trvalé trávne porasty o výmere 6 m2, CKN
parc. č. 863, vodné plochy o výmere 1248 m2, CKN parc. č. 2088, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 220 m2, CKN parc. č. 848/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 podľa projektovej

dokumentácie a geometrického plánu č. 65/2014 na CKN parc. č. 846/2, záhrady o výmere 826 m 2
v prospech vlastníka nehnuteľnosti CKN parc. č. 846/2. Účastníci zmluvy Ing. Ivan Ševčík a manž.
PaedDr. Andrea Ševčíková a Pavol Matlovič sa dohodli na vybudovaní a umiestnení spoločnej
vodomernej šachty, ktorá je umiestnená na pozemku CKN parc. č. 848/5. Spoločná vodomerná šachta
je verejne dostupná a sú v nej umiestnené dva vodomery pre rodinný dom postavený na CKN parc.
č. 846/7 a pre rodinný dom postavený na CKN parc. č. 848/4. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje Notársku zápisnicu o spísaní zmluvy o zriadení vecného bremena číslo N 297/2013, ktorú
predložil Pavol Matlovič, trvale bytom Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Notársku zápisnicu o spísaní zmluvy o zriadení vecného bremena číslo N 297/2013, ktorú predložil
Pavol Matlovič, trvale bytom Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec.
f) starosta obce Martin Šujan predložil na základe uznesenia č. 48/2014 zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 14. augusta 2014, poslancom obecného zastupiteľstva
návrh na schválenie prevodu nehnuteľnosti pozemok parc. č. 731/12 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne
porasty, vo vlastníctve obce, o výmere 47 m2, za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľa Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. 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
schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Poluvsie, parc. č. 731/12, trvalé trávne porasty,
o výmere 47 m2, za cenu 5,00 eur/m2 pre Pavla Matloviča, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, 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, vytvorenej
geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa č.
1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/2 v k. ú. Poluvsie, záhrady, vo vlastníctve žiadateľa. Za 6
poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2014 zo dňa
14.8.2014 bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 15.8.2014 zverejnený zámer obce Poluvsie predať
žiadateľovi Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 731/12, v k. ú.
Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 47 m2, za cenu 5,00 eur/m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že predmetný pozemok sa nachádza medzi
pozemkami, parcela č. 731/7 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorenej
geometrickým plánom č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s.r.o., J. Kráľa
č. 1713/1A, 972 01 Bojnice a parcelou č. 846/2 v k. ú. Poluvsie, záhrady vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby
oplotenia. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. Obec neplánuje iné
možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie
pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 731/12, v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 47 m2, za
cenu 5,00 eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa Pavol Matlovič, trvale
bytom Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec, narodený 13.1.1975, rodné číslo 750113/8128,
spočívajúceho v skutočnosti, že predmetný pozemok sa nachádza medzi pozemkami, parcela č. 731/7
v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo vlastníctve obce, vytvorenej geometrickým plánom
č. 116/2013, vytvoreným firmou GEOMAP Prievidza, s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice
a parcelou č. 846/2 v k. ú. Poluvsie, záhrady vo vlastníctve žiadateľa Pavol Matlovič, trvale bytom
Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia

vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku
žiadateľa. 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.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní žiadosti
o podporu formou dotácie z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove
Kultúrneho domu, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec v sume 11.850,00 €. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní žiadosti o podporu formou dotácie z Ministerstva
financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu, Poluvsie č. 251,
972 16 Pravenec.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o vypracovaní žiadosti o podporu formou dotácie z Ministerstva financií SR
na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec.
h) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o novom Integrovanom
operačnom programe 2014 – 2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého
hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných
služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu
súdržnosť regiónov, miest a obcí. Zároveň navrhol dať vypracovať projektovú dokumentáciu
a schváliť stavebné povolenia, ktoré sú podmienkou pre uchádzanie sa o finančné prostriedky
prostredníctvom jednotlivých projektov. Podané projekty by boli zamerané najmä na rekonštrukciu
a obnovu budov Materskej školy Poluvsie a Obecného úradu s kultúrnym domom. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje v zmysle finančných možností obce postupné vypracovanie
projektovej dokumentácie a prípravu stavebných povolení pre účely Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 - 2020 podľa rozhodnutia starostu obce. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V zmysle finančných možností obce postupné vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravu
stavebných povolení pre účely Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 podľa
rozhodnutia starostu obce.
i) hlavný kontrolór obce pán RsDr. Tomáš Konuš informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o Občianskom združení ŽIAR, ktoré vzniklo v roku 2007 na základe európskej iniciatívy LEADER
a riadi sa podľa pravidiel tohto programu. OZ ŽIAR združuje 17 obcí a mesto Handlová, a jeho
hlavným cieľom je iniciovanie a koordinácia strategických aktivít predovšetkým s ohľadom na
prístup LEADER.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 25/2015 z 31.3.2015 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu hlavného kontrolóra obce RsDr. Tomáša Konuša o občianskom združení ŽIAR.
k bodu 9, - a) poslanec obecného zastupiteľsva Peter Šujan sa informoval o ozname Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, ktorý je na vývesnej tabuli obce ohľadom budovania kanalizácie.
b) starosta obce Martin Šujan informoval o doriešení situácie so zámenou pozemkov s pánom Jozefom
Šebestom, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec, ktorá sa bude riešiť na nadchádzajúcich obecných
zastupiteľstvách.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti na
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o finančné prostriedky na Pamätnicu Jozefa Strečanského,
ktorá sa konala dňa 21. februára 2015.
d) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o neupravenom stave komunikácie, ktorý
zostal po poruche vodovodného potrubia.

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, 2.4.2015

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

