ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 30. marca 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.
Vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie Spoločného stavebného
úradu Nitrianske Pravno.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Dušan Leitman
Ľubomír Šujan

Zapisovateľ : Martina Uhrínová

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce Martin Šujan, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva a pracovníčku 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. 25/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 30.3.2017 podľa predloženého návrhu Martina
Šujana, starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Dušana Leitmana
a Ľubomíra Šujana. Za zapisovateľa určil pracovníčku obecného úradu Martinu Uhrínovú.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Peter Šujan, Mariana Hranaiová
a Silvia Leitmanová. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Peter Šujan, Mariana Hranaiová a Silvia Leitmanová. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Peter Šujan, Mariana
Hranaiová a Silvia Leitmanová.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.2.2017. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2017. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 27/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2017, ktorú predložil
starosta obce.
k bodu 5, - správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva predložil starosta
obce. 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 predložil
starosta obce. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
VÚB - bežný účet
:
0.011.686,47 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.632,42 €
Potravinový účet
:
0.001.112,02 €
Sociálny fond
:
0.000.162,94 €
Rezervný fond
:
0.015.534,96 €
Pokladňa obce
:
0.000.389,45 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.029.518,26 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.3.2017,
ktorú predložil starosta obce.
k bodu 6, - starosta obce predložil návrh na vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie
Spoločného stavebného úradu Nitrianske Pravno spolu s obcami Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová,
Nitrianske Pravno a Pravenec v termíne od 1.7.2017. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na
vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie Spoločného stavebného úradu
Nitrianske Pravno spolu s obcami Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno a Pravenec v
termíne od 1.7.2017 schvaľuje vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie
Spoločného stavebného úradu Nitrianske Pravno spolu s obcami Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová,
Nitrianske Pravno a Pravenec v termíne od 1.7.2017. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Návrh na vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie Spoločného stavebného
úradu Nitrianske Pravno spolu s obcami Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno
a Pravenec v termíne od 1.7.2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vystúpenie obce zo Spoločného stavebného úradu Bojnice a vytvorenie Spoločného stavebného úradu
Nitrianske Pravno spolu s obcami Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno a Pravenec
v termíne od 1.7.2017.
k bodu 7, - a) starosta obce predložil na základe uznesenia č. 53/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2016, poslancom obecného zastupiteľstva návrh na schválenie
prevodu nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 45/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve obce, o výmere 35 m2, vytvorený Geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie
pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35,
971 01 Prievidza za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľov Pavel Mello
a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 972 16 Pravenec. Žiadatelia majú na predmetnom pozemku postavený
prístrešok pre parkovanie motorového vozidla. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku
z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným
prístreškom pre parkovanie motorového vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec
si predajom pozemku poníži finančné náklady na udržiavanie 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. č. 45/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 35 m2, vytvorený
Geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným spoločnosťou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza za cenu 5,00 eur/m2 pre Pavel
Mello a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 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 predmetnom pozemku majú žiadatelia postavený prístrešok pre parkovanie

motorového vozidla. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného
pozemku a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným prístreškom pre parkovanie
motorového vozidla. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 53/2016 zo dňa 14.12.2016
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 15.12.2016 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom
Pavel Mello a Iveta Mellová, Poluvsie č. 206, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 45/2, v k. ú.
Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 35 m2, vytvorenú Geometrickým plánom č. 143/2016
na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM,
Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v skutočnosti, že na predmetnom pozemku majú žiadatelia postavený prístrešok pre
parkovanie motorového vozidla. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia
vlastného pozemku a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným prístreškom pre parkovanie
motorového vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži
finančné náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 45/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 35 m2,
vytvorenej Geometrickým plánom č. 143/2016 na zameranie pozemku p. č. 45/2, vyhotoveným
spoločnosťou Patricius Sova - GEOSKTEAM, Šumperská č. 44/35, 971 01 Prievidza 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 Pavel Mello, trvale bytom Poluvsie č. 206, 972 16
Pravenec, narodený 0.0.0000, rodné číslo 000000/0000 a Iveta Mellová, trvale bytom Poluvsie č. 206,
972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že na
predmetnom pozemku majú žiadatelia postavený prístrešok pre parkovanie motorového vozidla.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia vlastného pozemku
a vysporiadania vlastníckych vzťahov pod postaveným prístreškom pre parkovanie motorového
vozidla. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži
finančné náklady na udržiavanie 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.
b) starosta obce predložil na základe uznesenia č. 55/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2016, poslancom obecného zastupiteľstva návrh na schválenie
prevodu nehnuteľnosti, pozemok parc. č. 493/34 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve obce, o výmere 195 m2 a pozemok parc. č. 493/2 v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve obce, o výmere 282 m2 za cenu 5,00 eur/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľov Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie č. 189, 972 16 Pravenec. Na pozemku
parcela č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú
ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu a dvora. 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. č. 493/34, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 195 m2 a pozemku v k. ú. Poluvsie, parc. č. 493/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
282 m2 za cenu 5,00 eur/m2 pre Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie č. 189, 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 pozemku parcela č. 493/34 majú
žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod
stavbou rodinného domu a dvora. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2016 zo dňa 14.12.2016
bol na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 15.12.2016 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom

Erich Páleš a Dagmar Pálešová, Poluvsie č. 189, 972 16 Pravenec nehnuteľnosť, parcela č. 493/34,
v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 195 m2 a parcela č. 493/2, v k. ú. Poluvsie,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 282 m2 za cenu 5,00 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v skutočnosti, že na pozemku parcela č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom.
Pozemok parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu
a dvora. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku. Obec si predajom pozemku poníži finančné
náklady na udržiavanie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, parcela č. 493/34, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
195 m2 a parcela č. 493/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 282 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 Erich Páleš, trvale bytom Poluvsie č. 189,
972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000 a Dagmar Pálešová, trvale bytom
Poluvsie č. 189, 972 16 Pravenec, narodená 0.00.0000, rodné číslo 000000/0000, spočívajúceho
v skutočnosti, že na pozemku parcela č. 493/34 majú žiadatelia postavený rodinný dom. Pozemok
parcela č. 493/2 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie
pozemku z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu a dvora. 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.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti o pridelenie
protipovodňového prívesného vozíka pre zásahovú činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce
Poluvsie na Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
a na Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o zaslaní
žiadosti o pridelenie protipovodňového prívesného vozíka pre zásahovú činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru obce Poluvsie na Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky,
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava a na Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej
republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o pridelenie protipovodňového prívesného vozíka pre
zásahovú činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Poluvsie na Dobrovoľnú požiarnu ochranu
Slovenskej republiky, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava a na Prezídium Hasičského a záchranného
zboru Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.
d) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti o dotáciu na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky,
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava a na Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej
republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na
vedomie informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na
Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava a na Prezídium
Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava. Za 6 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na
Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava a na Prezídium
Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.
e) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zaslaní žiadosti o poskytnutie dotácií
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia

v celkovej požadovanej výške 13.500,00 € na Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo po predložení informácie berie na vedomie
informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky na údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia v celkovej požadovanej výške
13.500,00 € na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2017 z 30.3.2017 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o zaslaní žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky na údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia v celkovej požadovanej
výške 13.500,00 € na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava.
k bodu 8, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o vyvážaní biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu. Starosta obce odpovedal, že za miestnym cintorínom bolo vyčistené
kompostovisko a občania majú možnosť vyvážať biologicky rozložiteľný komunálny odpad tam.
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 obecného zastupiteľstva
a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 31.3.2017

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

