ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 30. marca 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,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ľubomír Šujan
Ing. Ján Krajčovič

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. 1/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 30.3.2016 podľa predloženého návrhu
Martina Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce Martin Šujan určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ľubomíra
Šujana a Ing. Jána Krajčoviča. 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 Ľubomír Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Ing. Ján Krajčovič, Silvia Leitmanová a Ľubomír Šujan. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce Martina Šujana v zložení Ing. Ján
Krajčovič, Silvia Leitmanová a Ľubomír Šujan.
k bodu 4, - starosta obce Martin Šujan podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015, 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
:
223.968,63 €
Bežný účet na dotácie
:
222.684,02 €
Potravinový účet
:
222.906,29 €
Sociálny fond
:
222.258,67 €
Rezervný fond
:
229.036,92 €
Pokladňa obce
:
222.327,38 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
235.181,91 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.3.2016,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015“. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní správy berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 5/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015, ktorú predložil hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš.
k bodu 7, - a) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva zoznam bežeckých pretekov
za rok 2015, na ktorých obyvateľka obce p. Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec
reprezentovala obec Poluvsie. Zároveň predložil návrh na refundáciu štartovného za rok 2015
v celkovej sume 159,95 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje refundáciu
štartovného za rok 2015 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej sume 159,95 €.
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Refundáciu štartovného za rok 2015 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej
sume 159,95 €.
b) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení žiadosti obce zo
dňa 9.7.2015 o delimitáciu pozemkov parcela č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy,
parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela č. 862/2 - ostatné plochy, v k. ú. Poluvsie, na ktorých sa
nachádza futbalové ihrisko, ktorého súčasťou je priľahlá odstavná plocha a park určený na oddych
obyvateľstva a parcela č. 1901 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Poluvsie, na ktorej sa nachádza
obecný cintorín. Slovenský pozemkový fond Bratislava protokolom č. 03717/2015-UVOPU00090/15.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa
ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zo dňa 18.2.2016, odovzdal predmetné pozemky z majetku SR do vlastníctva obce v k. ú.
Poluvsie. Protokol č. 03717/2015-UVOP-U00090/15.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami
z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol dňa 29.2.2016 predložený so žiadosťou o zápis do
katastra nehnuteľností na Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor, Ul. M. Mišíka 28, 971 01
Prievidza.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení žiadosti obce zo dňa 9.7.2015 o delimitáciu pozemkov parcela
č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy, parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela
č. 862/2 - ostatné plochy, v k. ú. Poluvsie, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko, ktorého súčasťou

je priľahlá odstavná plocha a park určený na oddych obyvateľstva a parcela č. 1901 - zastavané plochy
a nádvoria, v k. ú. Poluvsie, na ktorej sa nachádza obecný cintorín.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 8/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení protokolu č. 03717/2015-UVOP-U00090/15.00 o odovzdaní
pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods.
1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spolu so žiadosťou o zápis do
katastra nehnuteľností na Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor, Ul. M. Mišíka 28, 971 01
Prievidza.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení štyroch
cenových ponúk na realizáciu vytýčenia hraníc pozemkov v k. ú. Poluvsie, parcela č. 859 - ostatné
plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy, parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela č. 862/2 - ostatné
plochy. Realizáciu vytýčenia hraníc pozemkov v k. ú. Poluvsie, parcela č. 859 - ostatné plochy,
parcela č. 860 - ostatné plochy, parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela č. 862/2 - ostatné plochy
navrhuje starosta obce realizovať prostredníctvom f. Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská
č. 44/35, 971 01 Prievidza na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky vo výške 467,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu vytýčenia hraníc pozemkov v k. ú. Poluvsie, parcela
č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860 - ostatné plochy, parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela
č. 862/2 - ostatné plochy prostredníctvom f. Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35,
971 01 Prievidza na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky vo výške 467,00 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 9/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Realizáciu vytýčenia hraníc pozemkov v k. ú. Poluvsie, parcela č. 859 - ostatné plochy, parcela č. 860
- ostatné plochy, parcela č. 862/1 - ostatné plochy, parcela č. 862/2 - ostatné plochy prostredníctvom
f. Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza na základe predloženej
najnižšej cenovej ponuky vo výške 467,00 €.
d) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení Žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na
projekt „25. výročie založenia DFs Malá Lubená“. Celková výška požadovanej dotácie je v sume
1.485,00 €, čo tvorí 50 % predpokladaného celkového rozpočtu akcie. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa
VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na projekt „25. výročie založenia DFs Malá
Lubená“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN
č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na projekt „25. výročie založenia DFs Malá
Lubená“.
e) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení Žiadosti
o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na projekt „Výmena
okien v budove Kultúrneho domu č. 251“ v sume 11.500,00 €. Podmienkou poskytnutia podpory
formou dotácie je preukázanie, že obec má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 10%
nákladov z iných zdrojov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce
o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na
projekt „Výmena okien v budove Kultúrneho domu č. 251“ v sume 11.500 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na projekt „Výmena okien v budove Kultúrneho domu č. 251“ v sume
11.500 €.

f) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcej
rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu. Na realizáciu rekonštrukcie
sociálnych zariadení boli predložené tri cenové ponuky. Prvá cenová ponuka bola od firmy Strojstav
spol. s r. o., Lipová č. 13, 971 01 Prievidza v sume 9.922,27 €. Druhá cenová ponuka bola od Martin
Leitman, Poluvsie č. 132, 972 16 Pravenec v sume 8.415,63 €. Tretiu cenovú ponuku predložila firma
BUILDERS CORPORATION s. r. o., M. Falešníka č. 430/12, 971 01 Prievidza v sume 10.814,45 €.
Realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu uskutočňuje Martin
Leitman, Poluvsie č. 132, 972 16 Pravenec na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o prebiehajúcej rekonštrukcii sociálnych
zariadení v budove kultúrneho domu, ktorú realizuje Martin Leitman, Poluvsie č. 132, 972 16
Pravenec na základe najnižšej predloženej cenovej ponuky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o prebiehajúcej rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove kultúrneho
domu, ktorú realizuje Martin Leitman, Poluvsie č. 132, 972 16 Pravenec na základe najnižšej
predloženej cenovej ponuky.
g) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie na projekt
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v sume 73.750,00 €. Cieľom projektu je zlepšiť životné
podmienky obyvateľov prostredníctvom zvýšenia kvality dopravnej infraštruktúry obce Poluvsie.
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia najviac poškodeného úseku cesty, kde sú
lokalizované takmer všetky objekty spoločenského významu a podnikateľské subjekty. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 7.2. - Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie na projekt
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v sume 73.750 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie na projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v sume
73.750 €.
h) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení Žiadosti
poskytovateľa opatrovateľskej služby o zapojenie sa do národného projektu „Podpora opatrovateľskej
služby“ realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 2020. V projekte bude poskytovateľom opatrovateľskej služby uhrádzaný nenávratný finančný
príspevok na výkon opatrovateľskej služby vo výške 507,00 € za mesiac. Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie informáciu starostu obce o schválení Žiadosti poskytovateľa opatrovateľskej služby
o zapojenie sa do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby„ realizovaného v rámci
operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení Žiadosti poskytovateľa opatrovateľskej služby o zapojenie sa do
národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ realizovaného v rámci operačného programu
Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020.
i) starosta obce Martin Šujan predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o vydanie
súhlasného stanoviska k odpredaju pozemku od pána Michala Šebesta, Poluvsie č. 215, 972 16
Pravenec, v ktorej žiada obec o vydanie súhlasného stanoviska k odpredaju časti parcely E-KN č. 827
- záhrady o výmere 1053 m2. K žiadosti bola priložená kópia vyjadrenia zo Slovenského pozemkového

fondu, Regionálny odbor Trenčín pracovisko Prievidza, Mariánska č. 6, 971 80 Prievidza a dodatočne
doložený nákres katastrálnej mapy s vyznačením zámeru odkúpenia časti pozemku. Starosta obce
predložil poslancom vyhotovenú snímku z katastrálnej mapy zo dňa 30.3.2016, na ktorej zobrazený
stav parciel nekorešpondoval so snímkou priloženou žiadateľom. Ďalej zo žiadosti nebolo zrejmé,
o akú výmeru časti parcely E-KN č. 827 sa jedná. Obecné zastupiteľstvo sa bude predmetným
stanoviskom zaoberať po predložení geometrického plánu na odkúpenie časti parcely E-KN č. 827
z ktorého bude zrejmé o akú výmeru časti parcely E-KN č. 827 sa jedná. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní žiadosti neschvaľuje vydanie súhlasného stanoviska k odpredaju časti parcely E-KN
č. 827 - záhrady.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 15/2016 z 30.3.2016 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Vydanie súhlasného stanoviska k odpredaju časti parcely E-KN č. 827 - záhrady, pre žiadateľa Michal
Šebest, Poluvsie č. 215, 972 16 Pravenec.
k bodu 8, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o plánovanej rekonštrukcii miestnej
komunikácie a konkrétnom rozsahu rekonštruovaného úseku.
b) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan sa informoval či obec plánuje rekonštrukciu strechy na
Materskej škole Poluvsie. Starosta obce odpovedal, že momentálne nie je zverejnená výzva na
predkladanie žiadostí, ale v budúcnosti plánuje dať vypracovať projekt na realizáciu rekonštrukcie
strechy na Materskej škole, ako aj na rekonštrukciu a zateplenie fasády.
c) starosta obce Martin Šujan informoval poslancov obecného zastupiteľstva o plánovaných projektoch
zameraných na rekonštrukciu miestneho kultúrneho domu, obecného úradu, materskej školy
a futbalového ihriska s priľahlou oddychovou zónou.
d) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o vydaní ďalšieho čísla obecných novín.
e) poslankyňa obecného zastupiteľstva Silvia Leitmanová diskutovala o nátere strechy na miestnom
dome smútku. Starosta obce odpovedal, že bude o jej ďalšej úprave diskutovať s klampiarom.
f) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o zlom stave miestnej autobusovej zastávky
a jej možnej rekonštrukcii. Starosta obce uviedol, že pozemok, na ktorom stojí autobusová zastávka
nepatrí do katastrálneho územia obce Poluvsie, preto je potrebné najprv zistiť vlastníka a požiadať ho
o súhlasné stanovisko s udržiavacími prácami.
k bodu 9, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 10, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce Martin Šujan poďakoval poslancom a všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 31.3.2016

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

