ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 23. februára 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,

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 2016.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poluvsie.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
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, pracovníčky obecného úradu a všetkých prítomných občanov. Konštatoval, že z celkového
počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta obce
zároveň oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň
podal návrh na doplnenie programu o ďalší bod rokovania obecného zastupiteľstva - Úprava rozpočtu obce
na rok 2017. 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,
12,
13,

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 obce na rok 2017.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poluvsie.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 1/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 23.2.2017 podľa doplneného predloženého
návrhu starostu obce o bod rokovania obecného zastupiteľstva - Úprava rozpočtu obce na rok 2017.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana a Ing. Jána
Krajčoviča. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Ľubomír Šujan, Silvia Leitmanová
a Mariana Hranaiová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Ľubomír Šujan, Silvia Leitmanová a Mariana Hranaiová. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Ľubomír Šujan, Silvia
Leitmanová a Mariana Hranaiová.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
14.12.2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2016. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2016, 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
7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
0.018.421,34 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.636,72 €
Potravinový účet
:
0.000.742,82 €
Sociálny fond
:
0.000.091,43 €
Rezervný fond
:
0.015.384,96 €
Pokladňa obce
:
0.000.347,50 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.035.624,77 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2017,
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 180.301,00 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane príjmov o sumu
1.850,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 182.151,00 €. Na strane výdavkov starosta obce navrhol
navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 1.850,00 € na celkový rozpočet výdavkov vo
výške 182.151,00 €. Starosta 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 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 5/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2017.
k bodu 7, - starosta obce predložil „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016“ od hlavného kontrolóra obce RSDr.
Tomáša Konuša. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní správy berie na vedomie „Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2016“. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017, od hlavného kontrolóra obce RSDr. Tomáša Konuša, ktorú
predložil starosta obce.

k bodu 8, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce Poluvsie v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Ďalej
navrhol poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana, Ľubomíra Šujana a Silviu Leitmanovú ako
poslancov obecného zastupiteľstva poverených na otváranie obálok. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu určuje dĺžku pracovného pomeru hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas v rozsahu 4,5 hod.
týždenne. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje poslancov obecného zastupiteľstva
Petra Šujana, Ľubomíra Šujana a Silviu Leitmanovú ako poslancov obecného zastupiteľstva poverených na
otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra v tomto znení :
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí, uznesením č. 10/2017 zo dňa 23.2.2017, v zmysle § 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1. vyhlasuje
- deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 11.4.2017, na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Poluvsí,
- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- ďalšie požiadavky : bezúhonnosť
2. ustanovuje
a) vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
b) vykonať voľbu v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a vyhlásiť
výsledky voľby,
c) podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra :
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej
obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ do pondelka 27.3.2017
do 1600 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na Obecný úrad v Poluvsí na
adrese : Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
d) náležitosti písomnej prihlášky :
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
- kontaktný údaj (telefón ,e-mail a pod.),
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení,
- informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
- informácia o tom či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude
zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
O výsledku spíše poverený zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude
predkladať obecnému zastupiteľstvu ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok
odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva. Ustanovený
týždenný pracovný čas u zamestnávateľa je 37,5 h. Pracovný pomer sa uzatvorí na kratší pracovný čas
v súlade s § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v platnom znení v rozsahu 4,5 hod. týždenne.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu poveruje starostu obce vykonaním otvárania obálok
a kontrolou splnenia podmienok kandidátov za prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva poverených
na otvárania obálok v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2017. O výsledku spíše poverený
zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať obecnému zastupiteľstvu
ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko
obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili

stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia
podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla
urobiť. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 8/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí určuje :
Dĺžku pracovného pomeru hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas v rozsahu 4,5 hod. týždenne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 9/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana, Ľubomíra Šujana a Silviu Leitmanovú ako poslancov
obecného zastupiteľstva poverených na otváranie obálok pre voľbu hlavného kontrolóra.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra v tomto znení :
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí, uznesením č. 10/2017 zo dňa 23.2.2017, v zmysle § 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1. vyhlasuje
- deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 11.4.2017, na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Poluvsí,
- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- ďalšie požiadavky : bezúhonnosť
2. ustanovuje
a) vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním,
b) vykonať voľbu v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a vyhlásiť
výsledky voľby,
c) podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra :
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej
obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“ do pondelka 27.3.2017
do 1600 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na Obecný úrad v Poluvsí na
adrese : Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Pravenec
d) náležitosti písomnej prihlášky :
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
- kontaktný údaj (telefón ,e-mail a pod.),
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení,
- informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
- informácia o tom či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude
zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
O výsledku spíše poverený zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude
predkladať obecnému zastupiteľstvu ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.
Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok
odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva. Ustanovený
týždenný pracovný čas u zamestnávateľa je 37,5 h. Pracovný pomer sa uzatvorí na kratší pracovný čas
v súlade s § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v platnom znení v rozsahu 4,5 hod. týždenne.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí poveruje :
Starostu obce vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidátov za prítomnosti
poslancov obecného zastupiteľstva poverených na otvárania obálok v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 9/2017.
O výsledku spíše poverený zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať
obecnému zastupiteľstvu ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov,
ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod,
pre ktorý tak odmietla urobiť.
k bodu 9, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
s advokátom JUDr. Ján Lacko, Bojnická cesta č. 594/28, 972 17 Kanianka, pobočka kancelárie M. Mišíka
č. 42, 971 01 Prievidza. Taktiež bol návrh Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zaslaný poslancom
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Zo strany poslancov
obecného zastupiteľstva nebola k návrhu Zmluvy o poskytovaní právnych služieb podaná žiadna
pripomienka. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje Zmluvu o poskytovaní právnych
služieb s advokátom JUDr. Ján Lacko, Bojnická cesta č. 594/28, 972 17 Kanianka, pobočka kancelárie
M. Mišíka č. 42, 971 01 Prievidza. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom JUDr. Ján Lacko, Bojnická cesta
č. 594/28, 972 17 Kanianka, pobočka kancelárie M. Mišíka č. 42, 971 01 Prievidza.
k bodu 10, - a) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o obdržaní finančných prostriedkov
v sume 522,24 € za zber elektroodpadu, ktorý sa uskutočnil za pomoci Dobrovoľného hasičského zboru
Poluvsie. Finančné prostriedky starosta obce navrhol previesť v prospech Dobrovoľného hasičského
zboru Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje prevod finančných
prostriedkov v sume 522,24 € za zber železného šrotu v prospech Dobrovoľného hasičského zboru
Poluvsie. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 522,24 € za zber elektroodpadu v prospech Dobrovoľného
hasičského zboru Poluvsie.
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaradení Dobrovoľného hasičského
zboru obce Poluvsie v zmysle § 4 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 201/2015 Z. z. do kategórie „B“ natrvalo. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na
vedomie informáciu starostu obce o zaradení Dobrovoľného hasičského zboru obce Poluvsie v zmysle
§ 4 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. do kategórie
„B“ natrvalo. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o zaradení Dobrovoľného hasičského zboru obce Poluvsie v zmysle § 4 ods. 1
až 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. do kategórie „B“ natrvalo.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uzatvorení Zmluvy o výpožičke
hnuteľných vecí č. 50/2017 s firmou LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka č 2/A, 080 05 Prešov. Predmetom
zmluvy je prenechanie vypožičiavateľovi do výpožičky 2 ks LED Street SII 34 svietidiel v celkovej
hodnote 664,80 € s DPH. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na vedomie informáciu
starostu obce o uzatvorení Zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí č. 50/2017 s firmou LED-SOLAR,
s.r.o., Lesnícka č 2/A, 080 05 Prešov. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 15/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o uzatvorení Zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí č. 50/2017 s firmou
LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka č 2/A, 080 05 Prešov.
d) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť pre vydanie súhlasu k výstavbe
optickej FTTH siete v obci Poluvsie od žiadateľa DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01
Námestovo, v ktorej žiadajú o vydanie stanoviska na líniovú stavbu „optická FTTH sieť - Poluvsie“
podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, ako líniovú stavbu podľa § 139 odsek 3f vedenia elektronickej komunikačnej siete, podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti a návrhu súhlasí s vybudovaním optickej
FTTH siete po podperných stĺpoch SSE-D, obec súhlasí s pripájaním koncových užívateľov nadzemným
vedením. Realizovať miestny rozvod optickej FTTH siete formou zemného vedenia v zastavanej časti
obce Poluvsie je po technickej aj ekonomickej stránke extrémne náročné, preto obec súhlasí, aby sa
uvedená FTTH sieť realizovala ako vzdušné vedenie s využitím existujúcich podperných stĺpov NN
v majetku a správe SSE-D. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 16/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí súhlasí :
S vybudovaním optickej FTTH siete po podperných stĺpoch SSE-D, obec súhlasí s pripájaním
koncových užívateľov nadzemným vedením. Realizovať miestny rozvod optickej FTTH siete formou
zemného vedenia v zastavanej časti obce Poluvsie je po technickej aj ekonomickej stránke extrémne
náročné, preto obec súhlasí, aby sa uvedená FTTH sieť realizovala ako vzdušné vedenie s využitím
existujúcich podperných stĺpov NN v majetku a správe SSE-D.
e) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o uzatvorení Zmluvy o odbere použitého
jedlého oleja s firmou MARINOL, s.r.o., Skladová 3, 917 01 Trnava. Predmetom zmluvy sa odberateľ
zaväzuje v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve odoberať použitý prepálený rastlinný olej.
Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na vedomie informáciu starostu obce
o uzatvorení Zmluvy o odbere použitého jedlého oleja s firmou MARINOL, s.r.o., Skladová 3, 917 01
Trnava. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o uzatvorení Zmluvy o odbere použitého jedlého oleja s firmou MARINOL,
s.r.o., Skladová 3, 917 01 Trnava.
f) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva sťažnosť Ľudmily Richterovej,
Clementisa 45/10, 971 01 Prievidza voči konaniu starostu obce Poluvsie odstúpenej Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, Sekciou kontroly a inšpekčnej služby, ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava.
Sťažnosť bola zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a prešetrení skutočností uvedených v sťažnosti
považuje sťažnosť za neopodstatnenú. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní a prešetrení skutočností
uvedených v sťažnosti berie na vedomie sťažnosť Ľudmily Richterovej, Clementisa 45/10, 971 01
Prievidza voči konaniu starostu obce Poluvsie odstúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
Sekciou kontroly a inšpekčnej služby, ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní a prešetrení skutočností uvedených v sťažnosti konštatuje, že po prešetrení sťažnosti
Ľudmily Richterovej, Clementisa 45/10, 971 01 Prievidza voči konaniu starostu obce Poluvsie
odstúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekciou kontroly a inšpekčnej služby,
ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, považuje sťažnosť za neopodstatnenú. Za 7 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Sťažnosť Ľudmily Richterovej, Clementisa 45/10, 971 01 Prievidza voči konaniu starostu obce Poluvsie
odstúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekciou kontroly a inšpekčnej služby,
ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí konštatuje :

Po prešetrení sťažnosti Ľudmily Richterovej, Clementisa 45/10, 971 01 Prievidza voči konaniu starostu
obce Poluvsie odstúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekciou kontroly a inšpekčnej
služby, ul. Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, považuje sťažnosť za neopodstatnenú.
g) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o oznámení o ukončení likvidácie poistnej
udalosti od Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava a o stanovení poistného
plnenia vo výške 1.414,94 € za škodu spôsobenú prasknutým vodovodným potrubím v kuchyni
v budove Kultúrneho domu Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na
vedomie informáciu starostu obce o ukončení likvidácie poistnej udalosti od Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava a o stanovení poistného plnenia vo výške 1.414,94 € za škodu
spôsobenú prasknutým vodovodným potrubím v kuchyni v budove Kultúrneho domu Poluvsie. Za
7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o ukončení likvidácie poistnej udalosti od Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava a o stanovení poistného plnenia vo výške 1.414,94 € za škodu spôsobenú
prasknutým vodovodným potrubím v kuchyni v budove Kultúrneho domu Poluvsie.
h) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní projektovej dokumentácie
firmou PROart s.r.o., Kpt. Nálepku 613/10, 972 12 Nedožery - Brezany na „Zateplenie objektu
materskej školy, Poluvsie“ v cene 1.850,00 €. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na
vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní projektovej dokumentácie firmou PROart s.r.o., Kpt.
Nálepku 613/10, 972 12 Nedožery - Brezany na „Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie“ v cene
1.850,00 €. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o vypracovaní projektovej dokumentácie firmou PROart s.r.o., Kpt.
Nálepku 613/10, 972 12 Nedožery - Brezany na „Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie“ v cene
1.850,00 €.
i) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Mandátnej zmluvy na zabezpečenie
procesu verejného obstarávania s firmou TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava. Predmetom
zmluvy je vykonať pre obec verejné obstarávanie : „Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie" v
celkovej cene 1.000,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje uzatvorenie
Mandátnej zmluvy na zabezpečenie procesu verejného obstarávania s firmou TORVO s.r.o., Pri trati
15/A, 821 06 Bratislava, v celkovej cene 1.000,00 €.. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Uzatvorenie Mandátnej zmluvy na zabezpečenie procesu verejného obstarávania s firmou TORVO
s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, v celkovej cene 1.000,00 €.
j) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní Žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na riešenie havarijného stavu
kuchyne v budove kultúrneho domu adresovanú na Úrad vlády Slovenskej republiky, Doc. JUDr.
Róbert Fico, CSc., Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo po predložení
informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o zaslaní Žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na riešenie havarijného stavu kuchyne
v budove kultúrneho domu adresovanú na Úrad vlády Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Róbert Fico,
CSc., Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o zaslaní Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy predsedu
vlády Slovenskej republiky na riešenie havarijného stavu kuchyne v budove kultúrneho domu
adresovanú na Úrad vlády Slovenskej republiky, Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava.

k) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pracovníčkach, ktoré nastúpia od
1.3.2017 na obecný úrad Poluvsie v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.
Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na vedomie informáciu starostu obce
o pracovníčkach, ktoré nastúpia od 1.3.2017 na obecný úrad Poluvsie v zmysle § 54 ods. 1 písm. a)
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu" pre subjekty
nevykonávajúce hospodársku činnosť. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2017 z 23.2.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o pracovníčkach, ktoré nastúpia od 1.3.2017 na obecný úrad Poluvsie v zmysle
§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu" pre
subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.
k bodu 11, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič diskutoval o rekonštrukcii komunikácie na zadnej
ulici. Starosta obce uviedol, že komunikácia by sa mala rekonštruovať v priebehu roka 2017.
b) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o znečisťovaní obce biologicky rozložiteľným
odpadom.
c) poslankyňa obecného zastupiteľstva Jana Solárová vystúpila s diskusným príspevkom týkajúcim sa
výstavby urnového hája. Starosta obce odpovedal, že výstavba urnového hája by mala prebiehať v roku
2017.
k bodu 12, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí prílohu
zápisu).
k bodu 13, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva
a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 23.2.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

