ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 8. júna 2017 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.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Peter Šujan
Ing. Ján Krajčovič

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovníčky obecného úradu. 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. 47/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 8.6.2017 podľa predloženého návrhu starostu
obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana a Ing. Jána
Krajčoviča. Za zapisovateľku určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Peter Šujan, Dušan Leitman a Silvia
Leitmanová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter
Šujan, Dušan Leitman a Silvia Leitmanová. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Peter Šujan, Dušan
Leitman a Silvia Leitmanová.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.4.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 11.4.2017. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.4.2017, ktorú predložil
starosta obce.
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. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
006.512,76 €
Bežný účet na dotácie
:
000.617,52 €
Potravinový účet
:
001.272,60 €
Sociálny fond
:
000.303,66 €
Rezervný fond
:
015.534,96 €
Pokladňa obce
:
000.616,85 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
024.858,35 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 50/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.6.2017,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Mgr. Pavla Matloviča, Poluvsie č. 218,
972 16 Pravenec o kúpu pozemku parc. č. 731/27, trvalé trávne porasty o výmere 14 m2 vytvoreného
Geometrickým plánom č. 90/2017 vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova-GEOSKTEAM, Šumperská
č. 44/35, 971 01 Prievidza. Pozemok plánuje pričleniť k parcele č. 731/14, ktorú vlastní. Starosta obce
uviedol, že v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom nemôže na základe právneho úkonu vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov
pozemok menší ako 2000 m² ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5000 m² ak
ide o lesný pozemok. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti neschvaľuje žiadosť o kúpu pozemku
parc. č. 731/27, trvalé trávne porasty o výmere 14 m2 vytvoreného Geometrickým plánom č. 90/2017
vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova-GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza od
žiadateľa Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. Za 0 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 51/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí neschvaľuje :
Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 731/27, trvalé trávne porasty o výmere 14 m 2 vytvoreného Geometrickým
plánom č. 90/2017 vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova-GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01
Prievidza od žiadateľa Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec.
k bodu 7, - a) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o Výzve č. III. SKR 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Obec vypracovala
žiadosť o poskytnutie dotácie pod názvom "Zlepšenie materiálno-technického vybavenia DHZ obce
Poluvsie" v celkovej výške požadovanej dotácie 6 023,00 €. Celkové vlastné zdroje na spolufinancovanie
projektu vo výške 5 % predstavujú výšku 317,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie pod názvom "Zlepšenie materiálno-technického vybavenia
DHZ obce Poluvsie" schvaľuje podanie projektu na "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia
DHZ obce Poluvsie" a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce vo výške 5 % z celkových
rozpočtových nákladov projektu. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 52/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Podanie projektu na "Zlepšenie materiálno - technického vybavenia DHZ obce Poluvsie"
a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce vo výške 5 % z celkových rozpočtových nákladov
projektu.

b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zámer prenájmu nehnuteľného majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova
630/2, 972 12 Nedožery - Brezany. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na
Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1
a to E-KN parc. č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2. Táto parcela tvorí poľnohospodársky pôdny fond
a je začlenená do poľnohospodárskeho bloku označeného ako parcela registra „C“ č. p. 494 - orná pôda
o výmere 38426 m2, ktorý obhospodaruje a užíva Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova
630/2, 972 12 Nedožery - Brezany v súlade s ustanoveniami Zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov a teda má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy aj na
pozemok vo vlastníctve obce Poluvsie. Na základe uvedených skutočností má Obec Poluvsie v zmysle
ust. § 9a ods. 8 a 9 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov záujem z dôvodu
hodného osobitného zreteľa prenechať uvedený poľnohospodársky pozemok a to E-KN parc. č. 494 orná pôda o výmere 3549 m2 do nájmu jeho užívateľovi, Poľnohospodárskemu družstvu Horná Nitra,
Kukučínova 630/2, 972 12 Nedožery - Brezany s tým, že doba nájmu bude 10 rokov a výška ročného
nájmu bude stanovená v súlade s ust. Zák. č. 504/2003 Z. z. v sume 3% z ceny poľnohospodárskej pôdy
podľa priemernej BPEJ, čo činí 47,799 €/ha a teda výška ročného nájmu za prenajatý pozemok bude
činiť 16,96 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje z dôvodu osobitného zreteľa
zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku zapísaného na LV č. 1 pre k. ú. Poluvsie a to E-KN
parc. č. 494 – orná pôda o výmere 3.549 m2 vopred určenému nájomcovi – Poľnohospodárskemu
družstvu Horná Nitra, Kukučínova č. 630/2, 972 12 Nedožery – Brezany s tým, že nájomny vzťah bude
uzatvorený na dobu určitú 10 rokov a výška ročného nájmu za tento pozemok bude stanovená v sume
16,96 €. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 53/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s ust. § 9a ods. 8 a 9 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenájmu poľnohospodárskeho pozemku zapísaného na LV č. 1 pre k. ú. Poluvsie a to E-KN
parc. č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2 z dôvodu osobitného zreteľa vopred určenému nájomcovi
a to Poľnohospodárskemu družstvu Horná Nitra, Kukučínova 630/2, 972 12 Nedožery - Brezany s tým,
že nájomný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú 10 rokov a výška ročného nájmu za tento pozemok
bude stanovená v sume 16,96 €. Parcela E-KN č. 494 - orná pôda o výmere 3549 m2 zapísaná na
LV č. 1 pre k. ú. Poluvsie tvorí poľnohospodársky pôdny fond a je začlenená do poľnohospodárskeho
bloku označeného ako parcela registra „C“ č. p. 494 - orná pôda o výmere 38426 m2, ktorý
obhospodaruje a užíva Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 630/2, 972 12 Nedožery Brezany v súlade s ustanoveniami Zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a teda
má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy aj na pozemok vo vlastníctve obce Poluvsie.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní potvrdenia o registrácii žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 od
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Sekcie projektových podpôr, Odboru vyhodnocovania projektov
Nitra, Akademická č. 4, 949 10 Nitra, P.O.BOX 6 na projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 54/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o obdržaní potvrdenia o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Sekcie
projektových podpôr, Odboru vyhodnocovania projektov Nitra, Akademická č. 4, 949 10 Nitra,
P.O.BOX 6 na projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie.
d) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva vypracovanú projektovú dokumentáciu
„Viacúčelové športové ihrisko k. ú. Poluvsie, p. č. 859, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2 - Elektrická
prípojka NN“ a „Viacúčelové športové ihrisko“. Zároveň uviedol, že materiály boli taktiež zaslané
poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Informáciu starostu obce o vypracovanej projektovej dokumentácii „Viacúčelové športové ihrisko
k. ú. Poluvsie, p. č. 859, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2 - Elektrická prípojka NN“ a „Viacúčelové
športové ihrisko“.
e) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie
v zmysle výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti prevencie kriminality na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality na projekt
s názvom „Stop kriminalite“. Celkové požadované finančné prostriedky na projekt sú vo výške
21.465,60 €. Cieľom projektu je znížiť výskyt kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci
Poluvsie prostredníctvom inštalácie kamerového systému na viacerých miestach obce, kde dochádza
k páchaniu trestnej činnosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na
podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality na projekt s názvom „Stop kriminalite“. Celkové
požadované finančné prostriedky na projekt sú vo výške 21.465,60 €. Cieľom projektu je znížiť výskyt
kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci Poluvsie prostredníctvom inštalácie kamerového
systému na viacerých miestach obce, kde dochádza k páchaniu trestnej činnosti.
f) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh projektovej dokumentácie s názvom
„Spevnené plochy, cintorín Poluvsie“ na parc. C-KN č. 1890/1, predmetom ktorej je novostavba
spevnených plôch v mieste existujúceho areálu cintorína v obci Poluvsie. Navrhované plochy budú
slúžiť ako komunikačný systém v rámci areálu pre prístup návštevníkov a zamestnancov ako aj pre
príjazd obslužnej techniky. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj riešenie urnového hája. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu projektovej dokumentácie s názvom „Spevnené plochy,
cintorín Poluvsie“ na parc. C-KN č. 1890/1, predmetom ktorej je novostavba spevnených plôch
v mieste existujúceho areálu cintorína v obci Poluvsie schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie s názvom „Spevnené plochy, cintorín Poluvsie“ na parc. C-KN č. 1890/1,
predmetom ktorej je novostavba spevnených plôch v mieste existujúceho areálu cintorína v obci
Poluvsie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj riešenie urnového hája. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Spevnené plochy, cintorín Poluvsie“ na parc.
C-KN č. 1890/1, predmetom ktorej je novostavba spevnených plôch v mieste existujúceho areálu
cintorína v obci Poluvsie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj riešenie urnového hája.
g) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podpísaní zmluvy č. 37087 o poskytnutí
dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51
Občianskeho zákonníka s poskytovateľom dotácie Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Kutuzovova
17, 831 03 Bratislava 3 vo výške 3 000,00 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2017 z 8.6.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podpísaní zmluvy č. 37087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
s poskytovateľom dotácie Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
vo výške 3 000,00 €.
k bodu 8, - poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o neudržiavaných a nevykášaných súkromných pozemkoch
v obci vo vlastníctve obyvateľov. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní
opatrení na likvidáciu burín, opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania
trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín od Okresného úradu Prievidza,
Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza. V zmysle obdržaných opatrení budú postupne
vyzývaní vlastníci pozemkov na plnenie zákonných povinností.

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 poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 9.6.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

