ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 8. novembra 2018 o 1700 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,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Zmluva o zriadení vecného bremena.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie
za školský rok 2017/2018.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice : Peter Šujan
Silvia Leitmanová

Zapisovateľ : Martin Drexler

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovníkov 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. 38/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 8.11.2018 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana a Silviu
Leitmanovú. Za zapisovateľa určil pracovníka obecného úradu Martina Drexlera.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Dušan Leitman, Mariana
Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Dušan Leitman, Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 39/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje:
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman, Mariana
Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
9.10.2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 9.10.2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 40/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.10.2018, 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
:
0.049.601,73 €
Školská jedáleň
:
0.001.067,74 €
Bežný účet na dotácie
:
0.030.194,48 €
Sociálny fond
:
0.000.672,95 €
Rezervný fond
:
0.003.302,19 €
Pokladňa
:
0.000.193,24 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.085.032,33 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 41/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie:
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2018,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, -

starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
uzatvorenej podľa § 151n a § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Obec Poluvsie,
Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Radoslav Teličák a Mgr. Katarína Teličáková, Cesta Vl. Clementisa
233/29, 971 01 Prievidza. Obsahom vecného bremena je zriadenie vecného bremena s povinnosťou Obce
Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec ako povinného z vecného bremena a vlastníka nehnuteľnosti
strpieť na časti pozemku, parcela č. 493/9, v k. ú. Poluvsie, vybudovanie prístupovej komunikácie pre
prístup k budúcej nehnuteľnosti rodinného domu v prospech vlastníkov pozemku, parcela č. 493/45,
v k. ú. Poluvsie, ostatné plochy o výmere 950 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa zamerania
geometrickým plánom č. 125/2018 vyhotoveným dňa 17.9.2018, spoločnosťou GEOing s.r.o., Šumperská
60, 971 01 Prievidza, úradne overeného Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor, pod číslom
1111/2018 dňa 26.9.2018. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu zmluvy o zriadení vecného
bremena uzatvorenej podľa § 151n a § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Obec
Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Radoslav Teličák a Mgr. Katarína Teličáková, Cesta
Vl. Clementisa 233/29, 971 01 Prievidza schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenej
podľa § 151n a § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972
16 Pravenec a Radoslav Teličák a Mgr. Katarína Teličáková, Cesta Vl. Clementisa 233/29, 971 01
Prievidza. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 42/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa § 151n a § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Radoslav Teličák a Mgr. Katarína
Teličáková, Cesta Vl. Clementisa 233/29, 971 01 Prievidza.

k bodu 7, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal
Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena je dohoda zmluvných strán, že uzatvoria túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v súlade s ustanovením § 50a Obč. zákonníka a ustanoveniami § 151n až § 151p Obč.
zákonníka, a že obidve zmluvné strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena, ktorou budúci povinný z vecného bremena Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
zriadi v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16
Pravenec, prípadne v prospech budúceho vlastníka elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému
domu, vecné bremeno, ktorému bude zodpovedať právo uloženia elektrickej prípojky k plánovanému
rodinnému domu na parcele C-KN č. 831/1, 831/2, 832, 827/2, v k. ú. Poluvsie cez pozemok parcela
C-KN č. 827/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2 vo vlastníctve budúceho povinného :
- strpieť v rozsahu vyznačenom v situácií na parcele C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie umiestnenie
elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu,

-

umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemok parcela C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie pešo,
automobilom za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215,
972 16 Pravenec schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa
§ 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi
Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 43/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie
251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Predmetom zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena je dohoda zmluvných strán, že uzatvoria túto zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s ustanovením § 50a Obč. zákonníka a ustanoveniami
§ 151n až § 151p Obč. zákonníka, a že obidve zmluvné strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný z vecného bremena Obec Poluvsie,
Poluvsie 251, 972 16 Pravenec zriadi v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Michal
Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec, prípadne v prospech budúceho vlastníka elektrickej prípojky
k plánovanému rodinnému domu, vecné bremeno, ktorému bude zodpovedať právo uloženia
elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu na parcele C-KN č. 831/1, 831/2, 832, 827/2,
v k. ú. Poluvsie cez pozemok parcela C-KN č. 827/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2
vo vlastníctve budúceho povinného :
- strpieť v rozsahu vyznačenom v situácií na parcele C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie umiestnenie
elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu,
- umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemok parcela C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie pešo,
automobilom za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal
Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena je dohoda zmluvných strán, že uzatvoria túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v súlade s ustanovením § 50a Obč. zákonníka a ustanoveniami § 151n až § 151p Obč.
zákonníka, a že obidve zmluvné strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena, ktorou budúci povinný z vecného bremena Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
zriadi v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16
Pravenec, prípadne v prospech budúceho vlastníka vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému
domu, vecné bremeno, ktorému bude zodpovedať právo uloženia vodovodnej prípojky
k plánovanému rodinnému domu na parcele C-KN č. 831/1, 831/2, 832, 827/2, v k. ú. Poluvsie cez
pozemok parcela C-KN č. 827/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2 vo vlastníctve
budúceho povinného :
- strpieť v rozsahu vyznačenom v situácií na parcele C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie umiestnenie
vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému domu,
- umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemok parcela C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie pešo,
automobilom za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215,
972 16 Pravenec schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa
§ 50a a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi
Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Za
6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 44/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa § 50a a nasl. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi Obec Poluvsie, Poluvsie
251, 972 16 Pravenec a Michal Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Predmetom zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena je dohoda zmluvných strán, že uzatvoria túto zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s ustanovením § 50a Obč. zákonníka a ustanoveniami
§ 151n až § 151p Obč. zákonníka, a že obidve zmluvné strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť
zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou budúci povinný z vecného bremena Obec Poluvsie,
Poluvsie 251, 972 16 Pravenec zriadi v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Michal
Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec, prípadne v prospech budúceho vlastníka vodovodnej prípojky
k plánovanému rodinnému domu, vecné bremeno, ktorému bude zodpovedať právo uloženia
vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému domu na parcele C-KN č. 831/1, 831/2, 832, 827/2,
v k. ú. Poluvsie cez pozemok parcela C-KN č. 827/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 911 m2
vo vlastníctve budúceho povinného :
- strpieť v rozsahu vyznačenom v situácií na parcele C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie umiestnenie
vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému domu,
- umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemok parcela C-KN č. 827/1, v k. ú. Poluvsie pešo,
automobilom za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcií vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému domu.
k bodu 8, -

starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2017/2018. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Materskej školy Poluvsie za školský rok 2017/2018 schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský rok 2017/2018. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 45/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Poluvsie za školský
rok 2017/2018.

k bodu 9, -

a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Mesta Prievidza, Mestský úrad,
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí vo výške 60,00 € na každé dieťa, ktoré navštevuje v školskom roku 2018/2019
záujmové útvary organizované CVČ, Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza a má evidovaný trvalý
pobyt v obci Poluvsie. CVČ Spektrum Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
navštevuje 1 dieťa s trvalým pobytom v obci Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo výške 60,00 € na
každé dieťa, ktoré navštevuje v školskom roku 2018/2019 záujmové útvary organizované CVČ,
Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza a má evidovaný trvalý pobyt v obci Poluvsie. CVČ Spektrum
Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza navštevuje 1 dieťa s trvalým pobytom v obci
Poluvsie. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 46/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo výške 60,00 € na každé dieťa,
ktoré navštevuje v školskom roku 2018/2019 záujmové útvary organizované CVČ, Ul. K. Novackého
14, 971 01 Prievidza a má evidovaný trvalý pobyt v obci Poluvsie. CVČ Spektrum Prievidza
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza navštevuje 1 dieťa s trvalým pobytom v obci Poluvsie.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť
Nedožery - Brezany, Hviezdoslavova 95, 972 12 Nedožery - Brezany, zastúpenej farským
administrátorom Štefanom Čunderlíkom žiadosť o poskytnutie dotácie pre filiálku Poluvsie na úhradu
časti nákladov za práce za vyhotovenie bleskozvodu na kostole v Poluvsí. V roku 2018 prebehla
kompletná bleskozvodová rekonštrukcia. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti vzhľadom na
pripravované kompletné revitalizačné práce okolia kostola financované obcou Poluvsie schvaľuje

dotáciu na úhradu časti nákladov za práce za vyhotovenie bleskozvodu na kostole v Poluvsí vo výške
200,00 €. Za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 47/2018 z 08.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Vzhľadom na pripravované kompletné revitalizačné práce okolia kostola financované obcou Poluvsie
dotáciu na úhradu časti nákladov za práce za vyhotovenie bleskozvodu na kostole v Poluvsí vo výške
200,00 €.
k bodu 10, - a) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške
5.000,00 € na projekt rozšírenia kamerového systému v obci. S realizáciou projektu sa začne až po
zavedení optickej siete v obci. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie
informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 5.000,00 € na projekt rozšírenia kamerového
systému v obci. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 48/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 5.000,00 € na projekt rozšírenia kamerového
systému v obci.
b) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v Programe obnovy dediny na
projekt „Revitalizácia okolia kostola Poluvsie“. Požadované finančné prostriedky sú vo výške
4.999,45 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu starostu
obce o predložení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2019 v Programe obnovy dediny na projekt „Revitalizácia okolia kostola Poluvsie“. Požadované
finančné prostriedky sú vo výške 4.999,45 €. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 49/2018 z 8.11.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o predložení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2019 v Programe obnovy dediny na projekt „Revitalizácia okolia
kostola Poluvsie“. Požadované finančné prostriedky sú vo výške 4.999,45 €.
c) 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. 50/2018 z 8.11.2018 :
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.
k bodu 11, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Dušan Leitman diskutoval o stave veľkoobjemových kontajnerov
pri miestnom ihrisku. Pripomenul, že obsah kontajnerov sa nachádza aj mimo ich blízkosti a niektoré
druhy odpadu sú aj v močiari. Starosta obce uviedol, že kontajnery budú vyvezené v najbližších
dňoch, zároveň oznámil poslancom obecného zastupiteľstva termín zberu elektroodpadu, železného
šrotu, zberu starých farieb a objemného odpadu. Termín je naplánovaný na 17. novembra 2018.
b) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič diskutoval o probléme preplneného kontajnera
na zber šatstva. Starosta obce odpovedal, že o probléme vie a už sa rieši.

c) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o preplnenom kompostovisku nad miestnym
cintorínom. Starosta obce odpovedal, že daný problém už riešil a kompostovisko by malo byť
vyprázdnené v priebehu pár dní.
d) poslanci obecného zastupiteľstva spoločne so starostom diskutovali o nadmernom počte stojacich áut
na verejných komunikáciách, ktoré spôsobujú zhoršený bezpečný prejazd motorových vozidiel.
S blížiacim sa zimným obdobím a tým zhoršenými poveternostnými podmienkami, sa bude musieť
táto situácia riešiť.
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 a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 9.11.2018

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

