ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 9. októbra 2018 o 1730 hod. v Kultúrnom dome v Poluvsí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Revitalizácia okolia kostola.
Správa o činnosti obecného zastupiteľstva za roky 2015-2018.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Krajčovič
Ľubomír Šujan

Zapisovateľ : Martin Drexler

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, dôstojného pána farára farnosti, pracovníkov 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. 32/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 9.10.2018 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jána Krajčoviča
a Ľubomíra Šujana. 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 Peter Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Dušan Leitman, Mariana Hranaiová a Peter Šujan. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman, Mariana
Hranaiová a Peter Šujan.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.6.2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.6.2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.6.2018, 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
:
0.050.160,38 €
Školská jedáleň
:
0,000.876,92 €
Bežný účet na dotácie
:
0.000.200,00 €
Sociálny fond
:
0.000.602,87 €
Rezervný fond
:
0.003.302,19 €
Pokladňa
:
0.000.551,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.055.693,36 €
-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.10.2018,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce spolu s dôstojným pánom farárom farnosti podali informácie k aktuálnemu stavu rastu
drevín v okolí kostola. Nakoľko pozemok okolo kostola je vo vlastníctve obce, problém rastu drevín
v okolí kostola rieši obecné zastupiteľstvo. Starosta obce spolu s dôstojným pánom farárom farnosti kládli
dôraz na možné ohrozenie zdravia a majetku, ktoré vzniká z vysadených drevín v areáli kostola.
Na základe zabezpečenia bezpečnosti, starosta obce spolu s dôstojným pánom farárom farnosti
prezentovali návrh na výrub drevín a celkovú revitalizáciu okolia kostola. Návrh okolia kostola po
revitalizácií bol predložený v grafickej podobe. Vzhľadom na rôznorodosť názorov obyvateľov, mali aj
obyvatelia možnosť vyjadriť sa k riešenému bodu programu.
- poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič podal pripomienku, že pri zmene výšky drevín
a v prípade ich spílenia v určitej výške, môže dôjsť k vyschnutiu dreviny,
- obyvateľ obce Peter Strečanský prejavil súhlas s výrubom drevín v areáli kostola a navrhol nasadiť
stromy tisu obyčajného, nakoľko je to pomaly rastúca drevina,
- obyvateľka obce Mariana Gromová predniesla súhlas s výrubom drevín v areáli kostola, dala do
pozornosti vzniknuté situácie na Slovensku, kde pri podobnej situácií vznikli škody na majetku
a pripomenula, že kostol je dominantou obce,
- obyvateľka obce Bibiana Šujanová podala informácie z právneho hľadiska a pripomenula možné
vzniknuté problémy pri riešení poistnej udalosti, ktorú by mohlo spôsobiť nevyrúbanie
nebezpečných stromov, vyjadrila súhlas s výrubom drevín,
- dôstojný pán farár farnosti podal informáciu o nutnosti vypílenia drevín, nakoľko poškodzujú
strechu kostola a ovodňovací systém, vyjadril súhlas s vypílením stromov a s revitalizáciou okolia
kostola,
- obyvateľ obce Július Eckhardt navrhol ponechať terajšie tuje pri plote od cesty s úpravou ich výšky,
súhlasil s možnosťou ich revitalizácie za nové mladé tuje, ktoré by tvorili hlukovú a prachovú
bariéru,
- poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan pripomenul užitočnosť jestvujúcich tují, apeloval na
ich funkciu tlmenia zvuku a ochrany pred prachom z miestnej komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu vypílenia drevín v areáli kostola schvaľuje vypílenie
drevín v areáli kostola a následnú revitalizáciu okolia kostola v zmysle predloženého plánu, ktorý
predložil starosta obce. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 36/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Výrub drevín v areáli kostola podľa predloženého návrhu starostu obce spolu s dôstojným pánom farárom
farnosti.
k bodu 7, –

starosta obce predložil správu o činnosti obecného zastupiteľstva za roky 2015-2018. V tomto bode
zasadnutia obecného zastupiteľstva zhodnotil jednotlivé projekty obce.
- Údržba a modernizácia verejného osvetlenia
Na projekt modernizácie verejného osvetlenia obec získala dotáciu 13.500,00 € z Ministerstva
financií Slovenskej republiky, v rámci ktorého sa v obce zrekonštruovalo 33 kusov nových LED
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svietidiel, čo tvorí približne polovicu verejného osvetlenia obce. Celkové finančné prostriedky
investované na projekt boli vo výške 15.015,00 €.
Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia
V nadväznosti na predchádzajúci projekt údržby a modernizácie verejného osvetlenia bol podaný
projekt na modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia v obci, ktorým by sa zrekonštruovali
ostatné lampy verejného osvetlenia. Starosta obce tak isto informoval o schválení a pridelení
požadovanej dotácie vo výške 13.500,00 €.
Stop kriminalite !
V rámci prevencie kriminality bol vypracovaný projekt Stop kriminalite! na kamerový systém
v obci. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín schválil obci účelovú
dotáciu vo výške 10.000,00 € na výstavbu kamerového systému. Celkové finančné prostriedky
investované za kamerový systém boli vo výške 12.892,80 €. Výsledkom projektu je umiestnených
9 kamier a k tomu prislúchajúce technické zariadenie.
Rozšírenie kamerového systému v obci
Starosta obce informoval o schválení dotácie pod názvom Rozšírenie kamerového systému v obci v
celkovej výške 5.000,00 €.
Elektrická prípojka NN
Starosta obce oboznámil prítomných o realizovanom rozšírení elektrickej siete NN v areáli
miestneho ihriska. Toto rozšírenie bolo nevyhnutné vzhľadom na vybudovanie multifunkčného
ihriska, taktiež pre potreby kultúrnych podujatí konajúcich sa na miestnom ihrisku. Predložil
celkovú projektovú dokumentáciu, všetky faktúry za prevedené práce, ako aj konečnú revíznu
správu. Celkové finančné prostriedky investované za projekt elektrickej prípojky NN boli vo výške
5.344,04 €.
Multifunkčné ihrisko
V rámci programu Podpora rozvoju športu na rok 2018 bolo na výstavbu multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom a mantinelmi schválených 38.000,00 € z Úradu vlády Slovenskej republiky.
Starosta obce oboznámil prítomných o celom procese tvorby projektu a dodal, že samotná výstavba
multifunkčného ihriska bude prebiehať v mesiacoch október až december 2018. Celkové finančné
prostriedky, ktoré budú investované na výstavbu multifunkčného ihriska sú vo výške 62.666,70 €.
Folklórny festival 2018
Fond na podporu umenia poskytol finančné prostriedky na realizáciu festivalu v oblasti tradičnej
a ľudovej kultúry. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 3.500,00 €. Celkové
finančné prostriedky investované na realizáciu folklórneho festivalu boli vo výške 4.182,40 €.
660. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci obec požiadala Trenčiansky
samosprávny kraj o poskytnutie dotácie na toto podujatie. Obci boli poskytnuté finančné
prostriedky v celkovej výške 900,00 €. Celkové finančné prostriedky investované na realizáciu
660. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli vo výške 1.820,00 €.
Cintorín Poluvsie
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe podaného projektu schválila a pridelila obci dotáciu
vo výške 55.393,87 € na rekonštrukciu domu smútku. Starosta obce informoval prítomných, že
vzhľadom na už nepriaznivé počasie v najbližšom období sa rekonštrukcia domu smútku začne na
jar 2019.
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice
Na projekt Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice bol požadovaný príspevok 30 000 €.
Plánovaná je rekonštrukcia sociálneho zariadenia, rozšírenie hasičskej garáže o miesto pre vozidlá
a hasičskú techniku. Prezídium Hasičského a záchranného zboru schválilo túto dotáciu v plnej
výške, t. j. 30.000,00 €.
Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry
Starosta obce informoval o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020 na projekt Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry v požadovanej výške
144.917,52 €.
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie objektu materskej školy
Starosta obce informoval o aktuálnych problémoch s dažďovou vodou v materskej škole. Bol
vypracovaný projekt v ktorom sa počíta s pripojením objektu na dažďovú kanalizáciu.
Zateplenie objektu materskej školy
Starosta obce informoval všetkých prítomných o podanom projekte na zateplenie materskej školy.
Projekt nebol zo strany hodnotiteľa schválený v roku 2017 a ani v roku 2018. Projekt bude
opätovne podaný aj v roku 2019.

- Oplotenie areálu kostola
Starosta obce informoval o zlom stave jednej strany oplotenia kostola pri ploche na odkladanie
bicyklov. na rekonštrukciu tejto časti oplotenia bol vyhotovený projekt a je plánovaná
rekonštrukcia tejto časti oplotenia.
- Optická sieť internetu
V spolupráci s telekomunikačným operátorom Telekom obec rieši vybudovanie optickej siete.
Celú realizáciu projektu bude hradiť firma Telekom. Predpoklad ukončenia výstavby optickej siete
je 30.9.2019.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 37/2018 z 9.10.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o činnosti obecného zastupiteľstva za roky 2015-2018.
k bodu 8, - starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovaní žiadosti o pomoc pri riešení
havarijného stavu na toku potoka Kravská (Lubená), ktorá preteká cez obec adresovanej Ing. Lászlóvi
Sólymosovi, ministrovi životného prostredia. Obci bola následne doručená odpoveď, že z hľadiska
výhľadových zámerov SVP, š.p. je v podnikovom rozvojovom programe investícií na roky 2019-2024
zaradený investičný zámer úpravy vodného toku Lubena. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
informácie berie na vedomie informáciu o vypracovaní žiadosti o pomoc pri riešení havarijného stavu na
toku potoka Kravská (Lubená), ktorá preteká cez obec adresovanej Ing. Lászlóvi Sólymosovi, ministrovi
životného prostredia. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
k bodu 9, - a, obyvateľka obce pani Dobroslava Pekárová diskutovala o hrobe padlých vojakov. Starosta obce sa
vyjadril, že sa problematike bude venovať.
b, obyvateľka obce Dobroslava Grossová diskutovala o nekorektnom vysýpaní odpadu pracovníkmi
zberu komunálneho odpadu. Starosta obce odpovedal, že daný problém rieši .
c, starosta obce diskutoval o zameriavaní obecných pozemkov a ich postupnom vysporiadavaní.
k bodu 10, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 11, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 10.10.2018

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

