ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 13. decembra 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,
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 2017.
Rozpočet na rok 2018, očakávaný rozpočet na roky 2019, 2020. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu na rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k očakávanému rozpočtu na
roky 2019, 2020.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2017 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2017 o dani z nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2017 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2017, 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 :

Ing. Ján Krajčovič
Dušan Leitman

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 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. 111/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 13.12.2017 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jána Krajčoviča
a Dušana Leitmana. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce 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. 112/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová a Ľubomír Šujan.

k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.10.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 113/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2017, 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.
VÚB - bežný účet
:
0.012.615,34 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.565,72 €
Potravinový účet
:
0.001.203,43 €
Sociálny fond
:
0.000.728,70 €
Rezervný fond
:
0.014.169,03 €
Pokladňa obce
:
0.000.674,58 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.029.956,80 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 114/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017. Rozpočet príjmov
a výdavkov na rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 221.412,00 € v príjmovej aj
výdavkovej časti. Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane
príjmov o sumu 18.435,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 239.847,00 €. Na strane výdavkov
starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 18.435,00 € na celkový
rozpočet výdavkov vo výške 239.847,00 €. Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017 schvaľuje úpravu rozpočtu obce Poluvsie
na rok 2017 podľa predloženého návrhu starostu obce. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 115/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2017.
k bodu 7, - starosta obce predložil návrh „Rozpočet obce Poluvsie na rok 2018" a "Očakávaný rozpočet obce Poluvsie
na roky 2019, 2020“. Konštatoval, že návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018 a očakávaného rozpočtu
obce Poluvsie na roky 2019, 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote.
Taktiež bol návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018 a očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky
2019, 2020 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
2018 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2019, 2020 prijaté v zákonom stanovenej lehote
žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2018 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2019, 2020 podaná žiadna
pripomienka. Hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2018 a očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2019, 2020. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018
a k návrhu očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2019, 2020. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu schvaľuje rozpočet obce Poluvsie na rok 2018. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,

zdržalo sa 0 poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu berie na vedomie očakávaný
rozpočet obce Poluvsie na roky 2019, 2020. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 116/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018 a k návrhu
očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2019, 2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 117/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozpočet obce Poluvsie na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 118/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2019, 2020.
k bodu 8, - hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018“.
Konštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 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 2018 v zákonom
stanovenej lehote prijaté žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola
podaná žiadna pripomienka k návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2018“ hlavného kontrolóra obce Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 119/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na I. polrok 2018.
k bodu 9, - starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2017 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. 1/2017 o dani za psa bol zverejnený na
úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 1/2017 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. 1/2017 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. 1/2017 o dani za psa. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2017 o dani za psa schvaľuje „Všeobecne záväzné
nariadenie obce Poluvsie č. 1/2017 o dani za psa.“ Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 120/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2017 o dani za psa.
k bodu 10, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2017 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. 2/2017 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne
záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2017 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
nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2017
o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia
obce Poluvsie č. 2/2017 o dani z nehnuteľností schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 2/2017 o dani z nehnuteľností“. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 121/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2017 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, - starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 32017
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. 3/2017 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. 3/2017
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
nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 3/2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 3/2017 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. 122/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2017 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. 4/2017 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. 4/2017 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 4/2017 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. 4/2017 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. 4/2017 o dani za ubytovanie. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2017 o dani za
ubytovanie schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2017 o dani za ubytovanie".
Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 123/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2017 o dani za ubytovanie.
k bodu 13, -

starosta obce Martin Šujan predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2017“,
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. 5/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2017 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. 5/2017, 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. 5/2017, 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. 5/2017, 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. 5/2017“, 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. 124/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2017, 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 na základe uznesenia č. 96/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26.10.2017, poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
schválenie prevodu nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 862/3 v k. ú. Poluvsie, ostatné plochy, vo
vlastníctve obce, o výmere 83 m2 za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľov Jozef Budinský a Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec. Na časti predmetného
pozemku parcela č. 862/3 majú žiadatelia postavenú hospodársku budovu. Pozemok parcela č. 862/3
žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou hospodárskej budovy. Obec neplánuje iné možné
využitie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia polovicu nákladov za vyhotovenie
Geometrického plánu č. 145/2017 na zameranie pozemkov p. č. 862/3, 988/4 spoločnosťou Patricius
Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Poluvsie, parc. č. 862/3, ostatné plochy,
o výmere 83 m2 za cenu 5,00 eur/m2 pre Jozef Budinský a Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16
Pravenec, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v skutočnosti, že na časti predmetného
pozemku parcela č. 862/3 majú žiadatelia postavenú hospodársku budovu. Pozemok parcela č. 862/3
žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou hospodárskej budovy. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 125/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 96/2017 zo dňa 26.10.2017
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 3.11.2017 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom
Jozef Budinský a Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 862/3,
v k. ú. Poluvsie, ostatné plochy, o výmere 83 m2 za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že na časti predmetného pozemku parcela č. 862/3 majú
žiadatelia postavenú hospodársku budovu. Pozemok parcela č. 862/3 žiadatelia užívajú ako dvor a je
oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych
vzťahov pod stavbou hospodárskej budovy. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si
predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 126/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 862/3, v k. ú. Poluvsie, ostatné plochy, o výmere 83 m2 za cenu
5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Jozef Budinský, trvale bytom Poluvsie
č. 222, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000 a Eva Budinská, trvale bytom
Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000, spočívajúceho
v skutočnosti, že na časti predmetného pozemku parcela č. 862/3 majú žiadatelia postavenú
hospodársku budovu. Pozemok parcela č. 862/3 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia
prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou
hospodárskej budovy. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou
uhradia polovicu nákladov za vyhotovenie Geometrického plánu č. 145/2017 na zameranie pozemkov
p. č. 862/3, 988/4 spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
b) starosta obce predložil na základe uznesenia č. 98/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26.10.2017, poslancom obecného zastupiteľstva návrh na

schválenie prevodu nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 731/27 v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, vo
vlastníctve obce, o výmere 14 m2 za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec. Predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej
zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Poluvsie, parc. č. 731/27, trvalé trávne porasty,
o výmere 14 m2 za cenu 5,00 eur/m2 pre Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec, ako
dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v skutočnosti, že predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby oplotenia. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 127/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 98/2017 zo dňa 26.10.2017
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 3.11.2017 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľovi
Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 731/27, v k. ú.
Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 14 m2 za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného
pozemku a výstavby oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom
pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 128/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 731/27, v k. ú. Poluvsie, trvalé trávne porasty, o výmere 14 m2 za
cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa Mgr. Pavol Matlovič, trvale bytom
Poluvsie č. 218, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000, spočívajúceho
v skutočnosti, že predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a výstavby
oplotenia. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí
poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
c) starosta obce predložil na základe uznesenia č. 100/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Poluvsí, ktoré sa konalo dňa 26.10.2017, poslancom obecného zastupiteľstva návrh na
schválenie prevodu nehnuteľnosti, pozemok parc. E-KN č. 350 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve obce, o výmere 20 m2 za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľov Ing. Milan Dluhoš a Ing. Margita Dluhošová Hricová, Poluvsie č. 40, 972 16
Pravenec. Pozemok parcela E-KN č. 350 žiadatelia dlhodobo užívajú ako dvor k rodinnému domu
a spolu s okolitými parcelami je oplotený. Pozemok riadne užívajú a starajú sa oň od roku 2006.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. 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.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Poluvsie,
parc. E-KN č. 350, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2 za cenu 5,00 eur/m2 pre Ing. Milan
Dluhoš a Ing. Margita Dluhošová Hricová, Poluvsie č. 40, 972 16 Pravenec, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktorý spočíva v skutočnosti, že pozemok parcela E-KN č. 350 žiadatelia
dlhodobo užívajú ako dvor k rodinnému domu a spolu s okolitými parcelami je oplotený. Pozemok
riadne užívajú a starajú sa oň od roku 2006. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 129/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 100/2017 zo dňa 26.10.2017
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 3.11.2017 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom
Ing. Milan Dluhoš a Ing. Margita Dluhošová Hricová, Poluvsie č. 40, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť,
parcela E-KN č. 350, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2 za cenu 5,00 €/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok parcela E-KN č. 350
žiadatelia dlhodobo užívajú ako dvor k rodinnému domu a spolu s okolitými parcelami je oplotený.
Pozemok riadne užívajú a starajú sa oň od roku 2006. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie
pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 130/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela E-KN č. 350, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
20 m2 za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Ing. Milan Dluhoš, trvale
bytom Poluvsie č. 40, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/000 a Ing. Margita
Dluhošová Hricová, trvale bytom Poluvsie č. 40, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné číslo
000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok parcela E-KN č. 350 žiadatelia dlhodobo
užívajú ako dvor k rodinnému domu a spolu s okolitými parcelami je oplotený. Pozemok riadne
užívajú a starajú sa oň od roku 2006. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
vysporiadania vlastníckych vzťahov. 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 bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
k bodu 15, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zoznam bežeckých pretekov za rok 2017,
na ktorých obyvateľka obce p. Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec reprezentovala obec
Poluvsie. Zároveň predložil návrh na refundáciu štartovného za rok 2017 v celkovej sume 224,50 €.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje refundáciu štartovného za rok 2017 p. Eve
Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej sume 224,50 €. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 131/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Refundáciu štartovného za rok 2017 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej
sume 224,50 €.
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie
kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na financovanie výdavkov
projektu v oblasti prevencie kriminality v celkovej výške 10.000,00 €. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie
kriminality v celkovej výške 10.000,00 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 132/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2017 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality
v celkovej výške 10.000,00 €.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie 7 - Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na projekt „Rekonštrukcia a zateplenie domu
kultúry“. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o predložení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie
7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na projekt „Rekonštrukcia
a zateplenie domu kultúry“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 133/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu
rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry na projekt „Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“.
d) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie 7 - Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na projekt „Cintorín Poluvsie“. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o predložení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry na projekt „Cintorín Poluvsie“.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 134/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu
rozvoja vidieka 2014-2020, pre opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry na projekt „Cintorín Poluvsie“.
e) starosta obce a hlavný kontrolór obce informovali poslancov obecného zastupiteľstva o získaní štatútu
„Miestna akčná skupina“ pre Občianske združenie ŽIAR, ktorého členom je aj obec Poluvsie. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce a hlavného kontrolóra obce o získaní
štatútu „Miestna akčná skupina“ pre Občianske združenie ŽIAR, ktorého členom je aj obec Poluvsie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 135/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce a hlavného kontrolóra obce o získaní štatútu „Miestna akčná skupina“ pre
Občianske združenie ŽIAR, ktorého členom je aj obec Poluvsie.
f) poslanci obecného zastupiteľstva predložili 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. 136/2017 z 13.12.2017 :
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.
g) starosta obce predložil návrh na schválenie inventarizačnej komisie v zložení Dušan Leitman,
Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
inventarizačnú komisiu v zložení Dušan Leitman, Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 137/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Zloženie inventarizačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman,
Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič.
h) starosta obce predložil návrh na schválenie likvidačnej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Mariana
Hranaiová, Jana Solárová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje likvidačnú
komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová, Jana Solárová. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 138/2017 z 13.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie likvidačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová, Jana Solárová.
k bodu 16, - a) starosta obce diskutoval o pripravovanej údržbe a modernizácií svietidiel verejného osvetlenia
v rámci projektu Ministerstva financií Slovenskej republiky „Údržba a modernizácia verejného
osvetlenia“. Plánovaná údržba a modernizácia svietidiel verejného osvetlenia sa uskutoční na jar roku
2018, v závislosti od poveternostných podmienok.
b) obyvateľ obce pán Anton Beňadik diskutoval o zlom umiestnení obecných rozhlasov na zadnej ulici.
Starosta obce uviedol, že náprava sa uskutoční súbežne s údržbou a modernizáciou svietidiel
verejného osvetlenia.
c) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič diskutoval o potrebe rekonštrukcie Materskej
školy v obci. Starosta obce uviedol, že stavebný projekt na realizáciu rekonštrukcie Materskej školy
v Poluvsí je vypracovaný. Obec sa bude uchádzať o finančné prostriedky na rekonštrukciu Materskej
školy v Poluvsí z európskych i štátnych fondov.
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 poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 14.12.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

