ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 14. decembra 2016 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 2016.
Rozpočet na rok 2017, očakávaný rozpočet na roky 2018, 2019. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu na rok 2017. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k očakávanému rozpočtu na
roky 2018, 2019.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolŕa obce na I. polrok 2017.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2016 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2016 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2016 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2016, 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.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie – rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ľubomír Šujan
Dušan Leitman

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 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. 38/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 14.12.2016 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ľubomíra
Šujana a Dušana Leitmana. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Ing. Ján Krajčovič,
Silvia Leitmanová a Mariana Hranaiová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján Krajčovič, Silvia Leitmanová a Mariana Hranaiová. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Ing. Ján
Krajčovič, Silvia Leitmanová a Mariana Hranaiová.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.9.2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.9.2016.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.9.2016, 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 po prerokovaní správy o stave
finančných prostriedkov obce berie na vedomie správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu
rokovania obecného zastupiteľstva, ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
VÚB - bežný účet
:
0.006.273,55 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.647,50 €
Potravinový účet
:
0.000.514,37 €
Sociálny fond
:
0.000.701,75 €
Rezervný fond
:
0.015.177,79 €
Pokladňa obce
:
0.000.548,10 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.023.863,06 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2016,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2016. Rozpočet
príjmov a výdavkov na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 168.810,00 € v príjmovej
aj výdavkovej časti. Po prvej úprave rozpočtu, ktorá bola prijatá na obecnom zastupiteľstve dňa
8. septembra 2016, uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2016, bol rozpočet navýšený na
strane príjmov o sumu 22.710,00 € na celkový rozpočet na strane príjmov v sume 191.520 € a na strane
výdavkov bol navýšený o sumu 22.710,00 € na celkový rozpočet na strane výdavkov v sume 191.520 €.
Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane príjmov
o sumu 20.855,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 212.375,00 €. Na strane výdavkov starosta obce
navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 20.855,00 € na celkový rozpočet
výdavkov vo výške 212.375,00 €. Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2016. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
úpravy rozpočtu na rok 2016 schvaľuje Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2016 podľa predloženého
návrhu. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2016.
k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Rozpočet obce Poluvsie na rok 2017" a "Očakávaný rozpočet
obce Poluvsie na roky 2018, 2019“. Konštatoval, že návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017
a očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 a očakávaného
rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019 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 2017 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019 prijaté
v zákonom stanovenej lehote žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018,

2019 podaná žiadna pripomienka. Hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 a očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2017 a k návrhu očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce
Poluvsie na rok 2017. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2018, 2019. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 a k návrhu
očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2018, 2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozpočet obce Poluvsie na rok 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2018, 2019.
k bodu 8, -

hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017“.
Konštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 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 2017 v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
podaná žiadna pripomienka k návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2017“ hlavného kontrolóra obce Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na I. polrok 2017.

k bodu 9, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2016 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. 2/2016 o dani za psa bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 2/2016 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. 2/2016 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. 2/2016 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2016 o dani za psa schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2016 o dani za psa.“ Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 47/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2016 o dani za psa.
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2016 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. 3/2016 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2016 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. 3/2016
o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 3/2016 o dani z nehnuteľností schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 3/2016 o dani z nehnuteľností“. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2016 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2016
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. 4/2016 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. 4/2016
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. Zo strany poslancov
nebol podaný žiadny návrh na zmenu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
k bodu 12, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2016 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. 5/2016 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 5/2016 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. 5/2016 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. 5/2016 o dani za ubytovanie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2016 o dani za
ubytovanie schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2016 o dani za ubytovanie".
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 50/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2016 o dani za ubytovanie.
k bodu 13, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2016“,
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. 6/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 6/2016 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. 6/2016, 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. 6/2016, 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. 6/2016, 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. 6/2016“, 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. 51/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2016, 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, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 45/2
od Pavel Mello a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj
pozemku parc. č. 45/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m 2, vytvoreného
geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným spoločnosťou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov. 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 na predmetnom pozemku majú
žiadatelia postavený prístrešok pre parkovanie motorového vozidla. Žiadatelia prejavili záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a vysporiadania vlastníckych vzťahov
pod postaveným prístreškom pre parkovanie motorového vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Kupujúci
spolu s kúpnou cenou uhradia poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy a podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj
pozemku parc. č. 45/2 berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 45/2 v k. ú. Poluvsie,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 143/2016 na
zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská
č. 44/35, 971 01 Prievidza, pre žiadateľov Pavel Mello a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 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 odpredaj pozemku parc. č. 45/2 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 parc. č. 45/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m 2,
vytvoreného geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným
spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza, vo vlastníctve
obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 52/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 45/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere
35 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2,
vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza,
pre žiadateľov Pavel Mello a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 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 na predmetnom pozemku majú žiadatelia postavený prístrešok pre parkovanie motorového
vozidla. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku
a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným prístreškom pre parkovanie motorového
vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži
finančné náklady na udržiavanie pozemku.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 53/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prevod pozemku parcela č. 45/2, k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2,
vytvoreného geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným
spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza, vo vlastníctve
obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že pozemok je vo vlastníctve
obce a na predmetnom pozemku majú žiadatelia postavený prístrešok pre parkovanie motorového
vozidla. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku
a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným prístreškom pre parkovanie motorového
vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Predajná cena je 5,00 €/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 predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 493/2
a 493/34 od Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie č. 189, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú
o odpredaj pozemku parc. č. 493/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m2
a pozemku parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 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 na pozemku parcela
č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú ako
dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu a dvora. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku. Kupujúci
spolu s kúpnou cenou uhradia poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy a podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj
pozemku parc. č. 493/2 a 493/34 berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 493/2 v k. ú.
Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m 2 a pozemku parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, pre žiadateľov Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie
č. 189, 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 odpredaj pozemku parc. č. 493/2
a 493/34 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 parc. č. 493/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 282 m2 a pozemku parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 195 m2, vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 54/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 493/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere
282 m2 a pozemku parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2
od žiadateľov Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie č. 189, 972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci
v skutočnosti, že na pozemku parcela č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok
parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie
pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu a dvora.
Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia poplatky
súvisiace s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prevod pozemku parc. č. 493/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m 2
a pozemku parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m 2, vo
vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v skutočnosti, že na pozemku

parcela č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú
ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu a dvora. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Predajná cena je 5,00 €/m2. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia poplatky súvisiace
s vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku
parcela č. 493/8 od Ing. Andrej Palovčík a Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská č. 8526/2, 010 08 Žilina.
Predmetom žiadosti je odpredaj pozemku parcela č. 493/8, v k. ú. Poluvsie, orná pôda, o výmere
580 m2 vo vlastníctve obce. Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu informáciu, že uvedený
pozemok nie je možné odpredať v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ale v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho predaja. Na
stanovenie najnižšej ceny je potrebné vyhotoviť znalecký posudok na predmetný pozemok. K
vyhotoveniu znaleckého posudku je potrebná územno-plánovacia informácia o pozemku parcela
č. 493/8, v k. ú. Poluvsie. Starosta obce navrhol, aby bol pozemok parcela č. 493/8, v k. ú. Poluvsie,
orná pôda, o výmere 580 m2 určený na výstavbu. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti
o odpredaj pozemku berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku parcela č. 493/8 od Ing. Andrej
Palovčík a Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská č. 8526/2, 010 08 Žilina. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní žiadosti o odpredaj pozemku parcela č. 493/8 od Ing. Andrej Palovčík a Mgr. Ivana
Palovčíková, Bulharská č. 8526/2, 010 08 Žilina odpredaj pozemku neschvaľuje. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu starostu obce schvaľuje, že pozemok parcela č. 493/8, v k. ú.
Poluvsie, orná pôda, o výmere 580 m2, vo vlastníctve obce, je určený na výstavbu. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Žiadosť o odpredaj pozemku parcela č. 493/8 od Ing. Andrej Palovčík a Mgr. Ivana Palovčíková,
Bulharská č. 8526/2, 010 08 Žilina.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Odpredaj pozemku parcela č. 493/8 pre žiadateľov Ing. Andrej Palovčík a Mgr. Ivana Palovčíková,
Bulharská č. 8526/2, 010 08 Žilina v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje:
Pozemok parcela č. 493/8, v k. ú. Poluvsie, orná pôda, o výmere 580 m2, vo vlastníctve obce je určený
na výstavbu.
k bodu 15, - a) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva zoznam bežeckých pretekov
za rok 2016, na ktorých obyvateľka obce p. Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec
reprezentovala obec Poluvsie. Zároveň predložil návrh na refundáciu štartovného za rok 2016
v celkovej sume 342,50 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje refundáciu
štartovného za rok 2016 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej sume 342,50 €.
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 59/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Refundáciu štartovného za rok 2016 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej
sume 342,50 €.
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti na Dobrovoľnú
požiarnu ochranu SR, Kutuzovova č. 17, 831 01 Bratislava o zaradenie dobrovoľného hasičského
zboru do kategórie B.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 60/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR, Kutuzovova č. 17,
831 01 Bratislava o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do kategórie B.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2017 z Environmentálneho fondu na „Predchádzanie vzniku
odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“,
v požadovanej sume na rok 2017 vo výške 62.320,00 €. Poskytnuté finančné prostriedky by boli
účelovo viazané na zakúpenie domových kompostérov. Obecné zastupiteľstvo po predložení
informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o predložení žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2017 z Environmentálneho fondu na „Predchádzanie vzniku odpadov,
triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“, v požadovanej
sume na rok 2017 vo výške 62.320,00 €. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 61/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017
z Environmentálneho fondu na „Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“, v požadovanej sume na rok 2017 vo výške
62.320,00 €.
d) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti na Úrad vlády
Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava a Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava o pomoc pri riešení havarijného stavu
oporného múru na toku potoka Lubená (Kravská).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 62/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti na Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie
slobody 1, 813 70 Bratislava a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám.
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava o pomoc pri riešení havarijného stavu oporného múru na toku potoka
Lubená (Kravská).
e) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančných prostriedkov
v sume 176,00 € za zber železného šrotu, ktorý sa uskutočnil za pomoci Dobrovoľného hasičského
zboru Poluvsie. Finančné prostriedky starosta obce navrhol previesť v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje prevod
finančných prostriedkov v sume 176,00 € za zber železného šrotu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 63/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 176,00 € za zber železného šrotu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie.
f) starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2015/2016. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Poluvsie za školský rok 2015/2016 schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2015/2016. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 64/2016 z 14.12.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za
školský rok 2015/2016.

g) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič predložil návrh 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. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu schvaľuje 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. 65/2016 z 14.12.2016 :
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) poslankyňa obecného zastupiteľstva Jana Solárová vystúpila s diskusným príspevkom o urnovom háji
na miestnom cintoríne a termíne jeho realizácie. Starosta uviedol, že realizácia urnového hája na
miestnom cintoríne je v štádiu prípravy potrebnej projektovej dokumentácie.
b) poslankyňa obecného zastupiteľstva Silvia Leitmanová predložila návrh na uskutočnenie uvítania detí
do života. Starosta odpovedal, že takýto návrh víta a uskutočnenie uvítania detí do života je možné
uskutočniť raz ročne v decembri.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zakúpení nástenných
kalendárov OZ Hornonitrie.
d) obyvateľ obce pán Anton Beňadik upozornil na zlé umiestnenie rozhlasov na zadnej ulici, v dôsledku
čoho sa zvuk prelína. Starosta obce odpovedal, že sa uvedenému problému bude venovať.
e) obyvateľ obce pán Jozef Solár vyslovil poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi
obce za realizáciu novej autobusovej zastávky.
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, 15.12.2016

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

