ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 15. júna 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,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie.
Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2015. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2015.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Dušan Leitman
Peter Šujan

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. 16/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 15.6.2016 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Dušana
Leitmana a Petra Šujana. 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 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2016 z 15.6.2016 :
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 30.3.2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2016. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2016, 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 berie na vedomie správu o stave
finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorú predložila pracovníčka
obecného úradu Silvia Gromová. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
112.318,45 €
Bežný účet na dotácie
:
112.671,12 €
Potravinový účet
:
111.611,60 €
Sociálny fond
:
112.432,44 €
Rezervný fond
:
119.036,92 €
Pokladňa obce
:
112.616,88 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
124.687,41 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2016,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie“.
Konštatoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie bol zverejnený na
úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Poluvsie 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. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Poluvsie v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov nebola
podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie.“ Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Poluvsie.

k bodu 7, - starosta obce Martin Šujan predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce RSDr. Tomáša Konuša
k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2015. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
Poluvsie za rok 2015 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 2015. (Tvorí prílohu
zápisu). Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2015.
Starosta obce Martin Šujan predložil návrh Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2015. Návrh
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2015 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 2015 schvaľuje Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2015
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 15.988,73 €. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje bez výhrad:
- záverečný účet obce Poluvsie za rok 2015 a celoročné hospodárenie,
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 15.988,73 €.
k bodu 8, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh „Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2016“ hlavného kontrolóra obce RSDr. Tomáša Konuša. Zo strany poslancov nebol podaný
žiadny návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2016“. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.
b) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o poskytnutie
informácie od Ing. Michal Šebest, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec, v ktorej žiada obec o poskytnutie
územnoplánovacej informácie k parcele E-KN č. 827 v k. ú. Poluvsie. Nakoľko obec Poluvsie nemá
v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) vypracovaný územný plán obce, vydanie stanoviska k predmetnej žiadosti je v kompetencii
obecného zastupiteľstva. Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva stanoviť účel
využitia parcely E-KN č. 827 v k. ú. Poluvsie po vysporiadaní vlastníckych vzťahov na individuálnu
bytovú výstavbu. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje účel využitia parcely E-KN
č. 827 v k. ú. Poluvsie po vysporiadaní vlastníckych vzťahov na individuálnu bytovú výstavbu. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Účel využitia parcely E-KN č. 827 v k. ú. Poluvsie po vysporiadaní vlastníckych vzťahov na
individuálnu bytovú výstavbu.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní cenovej ponuky
od firmy Envirotrend, s.r.o., Pražská č. 4, 040 11 Košice na vybudovanie detského ihriska. Starosta
obce navrhol zaoberať sa vybudovaním detského ihriska až po vypísaní výzvy na získavanie
finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na budovanie detského ihriska. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zaoberať sa vybudovaním detského ihriska až po
vypísaní výzvy na získavanie finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na budovanie
detského ihriska.Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 25/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zaoberať sa vybudovaním detského ihriska až po vypísaní výzvy na získavanie finančných
prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na budovanie detského ihriska.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o ponuke na výrobu
kovových magnetiek so symbolmi obce Poluvsie od firmy Magneticco - Ing. Stanislav Kurbel, Poruba
č. 417, 972 11 Poruba. Starosta obce Martin Šujan navrhol zaoberať sa výrobou spomienkových
magnetiek pri príležitosti okrúhleho výročia založenia obce Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu neschvaľuje kúpu kovových magnetiek so symbolmi obce Poluvsie od firmy
Magneticco - Ing. Stanislav Kurbel, Poruba č. 417, 972 11 Poruba. Za 0 poslancov, proti 6 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2016 z 15.6.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :

Kúpu kovových magnetiek so symbolmi obce Poluvsie od firmy Magneticco - Ing. Stanislav Kurbel,
Poruba č. 417, 972 11 Poruba.
k bodu 9, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o umiestnení dopravného zrkadla na
niektoré ťažko prehľadné križovatky v obci. Starosta obce navrhol, že dá vypracovať cenové ponuky
na zakúpenie a inštaláciu dopravných zrkadiel, na základe ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
o ich zakúpení.
b) obyvateľ obce Ignác Jankovský diskutoval o nedodržiavaní najvyššej povolenej rýchlosti v obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli upovedomiť Policajný zbor SR, aby uskutočnil v obci
meranie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti.
c) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vytvorenie
urnového hája na miestnom cintoríne.
d) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič diskutoval o možnosti umiestniť na miestnom
cintoríne ďalší zdroj na naberanie vody, ktorý by bol prístupný na hornej strane cintorína. Obecné
zastupiteľstvo sa bude tejto téme v budúcnosti ďalej venovať.
e) poslankyňa obecného zastupiteľstva Mariana Hranaiová diskutovala o odpílení suchých stromov
v parku pri kostole. Starosta uviedol, že vybaví potrebné administratívne náležitosti k odstráneniu
suchých stromov.
f) obyvateľ obce Ignác Jankovský diskutoval o nadmernom hluku z pracovných strojov od suseda.
Starosta odpovedal, že pôjde zhodnotiť daný stav a pokúsi sa nájsť riešenie.
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, 16.6.2016

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

