ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 11. apríla 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 a volebnej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Voľba hlavného kontrolóra obce
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Silvia Leitmanová
Mariana Hranaiová

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, 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 5 poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Zároveň podal návrh na doplnenie programu, v bode 3. o schválenie mandátovej
komisie a o doplnenie ďalšieho bodu rokovania obecného zastupiteľstva - Prerokovanie žiadostí. Zo strany
poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný návrh na doplnenie programu. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu doplnenia programu schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie, volebnej komisie a mandátovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Voľba hlavného kontrolóra obce
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 38/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 11.4.2017 podľa doplneného predloženého
návrhu starostu obce, v bode 3. o schválenie mandátovej komisie a o doplnený bod rokovania obecného
zastupiteľstva - Prerokovanie žiadostí.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Silviu Leitmanovú
a Marianu Hranaiovú. 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 Ing.
Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter
Šujan, Dušan Leitman a Ing. Ján Krajčovič. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Peter Šujan, Dušan
Leitman a Ing. Ján Krajčovič.
Starosta obce predložil návrh na schválenie volebnej komisie v zložení Peter Šujan - predseda volebnej
komisie, Silvia Leitmanová - člen volebnej komisie a Ing. Ján Krajčovič - člen volebnej komisie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje volebnú komisiu v zložení Peter Šujan - predseda volebnej
komisie, Silvia Leitmanová - člen volebnej komisie a Ing. Ján Krajčovič - člen volebnej komisie. Za
5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie volebnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Peter Šujan - predseda
volebnej komisie, Silvia Leitmanová - člen volebnej komisie a Ing. Ján Krajčovič - člen volebnej komisie.
Starosta obce predložil návrh na schválenie mandátovej komisie v zložení Dušan Leitman - predseda
mandátovej komisie, Mariana Hranaiová - člen mandátovej komisie a Silvia Leitmanová - člen mandátovej
komisie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje mandátovú komisiu v zložení Dušan
Leitman - predseda mandátovej komisie, Mariana Hranaiová - člen mandátovej komisie a Silvia Leitmanová
- člen mandátovej komisie. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie mandátovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman predseda mandátovej komisie, Mariana Hranaiová - člen mandátovej komisie a Silvia Leitmanová - člen
mandátovej komisie.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30.3.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2017. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.3.2017, 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
5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
0.001.203,63 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.628,12 €
Potravinový účet
:
0.001.194,62 €
Sociálny fond
:
0.000.230,11 €
Rezervný fond
:
0.015.534,96 €
Pokladňa obce
:
0.000.635,22 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.019.426,66 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2017,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.

k bodu 6, - starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o počte doručených obálok na funkciu
hlavného kontrolóra obce a o splnení náležitostí predpísaných prihlášok. Do stanoveného termínu
odovzdali prihlášku dvaja uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra obce. Starosta privítal prítomných
uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra a vyzval ich, aby sa prítomným poslancom a ostatným
zúčastneným predstavili. Po predstavení kandidátov poslanci obecného zastupiteľstva vykonali voľbu
tajným hlasovaním. Starosta vyzval členov volebnej komisie, aby opustili miestnosť za účelom spočítania
hlasov. Následne predseda volebnej komisie Peter Šujan oznámil výsledky volieb hlavného kontrolóra
a predložil správu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo zvolilo na
základe výsledkov tajného hlasovania pána RSDr. Tomáša Konuša do funkcie hlavného kontrolóra obce
Poluvsie na funkčné obdobie šesť rokov, ktorý v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov získal hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí volí :
Na základe výsledkov tajného hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva pána RSDr. Tomáša Konuša
do funkcie hlavného kontrolóra obce Poluvsie na funkčné obdobie šesť rokov, ktorý v zmysle § 18a ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov získal hlasy nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.
k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť od žiadateľov Ing. Ivan Ševčík
a PaedDr. Andrea Ševčíková, Poluvsie č. 220, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o povolenie vykonať
menšie pozemné úpravy bezprostredne za pozemkom majiteľa Pavla Matloviča (parc. č. 731/14) na
pozemku parc. č. 731/16, ktorý vlastní obec Poluvsie. V žiadosti uviedli, že pôjde o drobné úpravy vyrovnanie terénu a zasypanie jám tak, aby bolo možné bez problémov prejsť s mechanizmami na pozemok
parc. č. 848. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti povoľuje vykonať menšie pozemné úpravy na
pozemku parc. č. 731/16 vo vlastníctve obce Poluvsie žiadateľom Ing. Ivan Ševčík a PaedDr. Andrea
Ševčíková, Poluvsie č. 220, 972 16 Pravenec na náklady žiadateľa. Pôjde o drobné úpravy - vyrovnanie
terénu a zasypanie jám tak, aby bolo možné prejsť mechanizmami na pozemok parc. č. 848. Za 5 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vykonať menšie pozemné úpravy na pozemku parc. č. 731/16 vo vlastníctve obce Poluvsie žiadateľom Ing.
Ivan Ševčík a PaedDr. Andrea Ševčíková, Poluvsie č. 220, 972 16 Pravenec na náklady žiadateľa. Pôjde
o drobné úpravy - vyrovnanie terénu a zasypanie jám tak, aby bolo možné prejsť mechanizmami na
pozemok parc. č. 848.
k bodu 8, - starosta obce predložil návrh na odpredaj pozemku parc. č. 493/8 v k. ú. Poluvsie, orná pôda, o výmere
580 m2. Predaj sa uskutoční v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Starosta obce uviedol, že v zmysle Znaleckého posudku č. 30/2017, vyhotoveného
Ing. Annou Žiakovou, Prieložky č. 481/26, 972 11 Lazany je jednotková hodnota pozemku stanovená na
3,96 €/m2 a všeobecná hodnota pozemku je stanovená vo výške 2.296,80 €. Starosta obce podal návrh na
stanovenie najnižšej východiskovej ceny pozemku parc. č. 493/8, v k. ú. Poluvsie, orná pôda, vo výške
7 €/m2. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje odpredaj majetku obce formou priameho
predaja nasledovne : Pozemok CKN, p. č. 493/8 - orná pôda o výmere 580 m² v zmysle znaleckého posudku
č. 30/2017 vyhotoveného Ing. Annou Žiakovou, Prieložky č. 481/26, 972 11 Lazany, najmenej však za cenu
7 €/m², t. j. 4.060 € + náklady na vypracovanie znaleckého posudku + náklady za zverejnenie zámeru
priameho predaja majetku + náklady za vyhotovenie kúpno - predajnej zmluvy + správny poplatok za návrh
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2017 z 11.4.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Odpredaj majetku obce formou priameho predaja nasledovne :
Pozemok CKN, p. č. 493/8 - orná pôda o výmere 580 m² v zmysle znaleckého posudku č. 30/2017
vyhotoveného Ing. Annou Žiakovou, Prieložky č. 481/26, 972 11 Lazany, najmenej však za cenu 7,- €/m²,
t. j. najmenej však za cenu 4 060,- €
+ náklady na vypracovanie znaleckého posudku
+ náklady za zverejnenie zámeru priameho predaja majetku

+ náklady za vyhotovenie kúpno - predajnej zmluvy
+ správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
k bodu 9, - a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Mariana Hranaiová diskutovala o zametaní štrku zo zimnej údržby
na miestnych komunikáciách.
b) obyvateľ obce Peter Grom diskutoval o rekonštrukcii komunikácie na zadnej ulici. Starosta obce
uviedol, že komunikácia by sa mala rekonštruovať v priebehu roka 2017.
c) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan vystúpil s diskusným príspevkom týkajúcim sa
narušených panelov na priechode cez potok Lubená. Starosta odpovedal, že tento stav prešetrí
a v prípade potreby upovedomí správcu vodného toku Lubená.
d) poslankyňa obecného zastupiteľstva Silvia Leitmanová diskutovala o zatarasení priechodu konármi pri
potoku Lubená. Starosta obce uviedol, že upovedomí správcu vodného toku, aby vyzval vlastníkov
danej nehnuteľnosti k náprave.
e) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o neudržiavaných a nevykášaných
pozemkoch, ktoré si vlastníci nekosia. Starosta obce odpovedal, že bude postupne takýchto vlastníkov
vyzývať k náprave.
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, 12.4.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

