ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 7. decembra 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,

14,
15,
16,
17,

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 2018.
Rozpočet na rok 2019, očakávaný rozpočet na roky 2020,2021. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k rozpočtu na rok 2019. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k očakávanému rozpočtu na
roky 2020, 2021.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2018 o dani za psa.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2018 o dani za nehnuteľností.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2018 o dani za ubytovanie.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2018 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.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Ľubomír Šujan
Peter Šujan

Zapisovateľ : Martin Drexler

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, pracovníkov 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. Nakoľko zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný návrh na doplnenie
programu, program zasadnutia bol schválený v pôvodnom znení. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 55/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 07.12.2018 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Ľubomíra Šujana a Petra
Šujana. Za zapisovateľa určil pracovníka obecného úradu Martina Drexlera.
k bodu 3, - starosta obce predložil návrh na schválenie návrhovej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Mariana
Hranaiová a Dušan Leitman. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová a Dušan Leitman. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 56/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová a Dušan Leitman.

k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
8.11.2018 a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.11.2018 a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.11.2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 57/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.11.2018
a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018, 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
Školská jedáleň
Bežný účet na dotácie
Sociálny fond
Rezervný fond
Pokladňa

:
:
:
:
:
:

0.026.947,26 €
0.001.044,68 €
0.035.218,82 €
0.000.688,95 €
0.003.318,19 €
0.000.265,13 €

------------------------------------------------------------------------------------

Spolu

:

0.067.483,03 €

-----------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 58/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2018,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, -

starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018. Rozpočet príjmov
a výdavkov na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 201.899,00 € v príjmovej aj
výdavkovej časti. Starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na strane
príjmov o sumu 101.317,00 € na celkový rozpočet príjmov vo výške 303.216,00 €. Na strane výdavkov
starosta obce navrhol navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 101.317,00 € na
celkový rozpočet výdavkov vo výške 303.216,00 €. Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu úpravy rozpočtu obce Poluvsie na rok 2018 schvaľuje úpravu rozpočtu obce Poluvsie
na rok 2018 podľa predloženého návrhu starostu obce. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 59/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Úpravu rozpočtu obce Poluvsie za rok 2018.

k bodu 7, - starosta obce predložil návrh „Rozpočet obce Poluvsie na rok 2019" a "Očakávaný rozpočet obce Poluvsie
na roky 2020, 2021“. Konštatoval, že návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2019 a očakávaného rozpočtu
obce Poluvsie na roky 2020, 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote.
Taktiež bol návrh rozpočtu obce Poluvsie na rok 2019 a očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky
2020, 2021 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
2019 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2020, 2021 prijaté v zákonom stanovenej lehote
žiadne pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2019 ani očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2020, 2021 podaná žiadna
pripomienka. Hlavný kontrolór obce RsDr. Tomáš Konuš predložil stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Poluvsie na rok 2019 a očakávanému rozpočtu obce Poluvsie na roky 2020, 2021. Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2019 a k
návrhu očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2020, 2021. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu schvaľuje rozpočet obce Poluvsie na rok 2019. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0
poslancov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu berie na vedomie očakávaný rozpočet obce
Poluvsie na roky 2020, 2021. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 60/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poluvsie na rok 2019 a k návrhu
očakávaného rozpočtu obce Poluvsie na roky 2020, 2021.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 61/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Rozpočet obce Poluvsie na rok 2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 62/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Očakávaný rozpočet obce Poluvsie na roky 2020, 2021.
k bodu 8, -

starosta obce predložil návrh „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019“ hlavného kontrolóra obce
RsDr. Tomáša Konuša. Konštatoval, že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 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 2019 v zákonom stanovenej lehote prijaté žiadne
pripomienky. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebola podaná žiadna pripomienka k návrh
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019“ hlavného
kontrolóra obce Poluvsie. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 63/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poluvsie na I. polrok 2019.

k bodu 9, -

starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2018 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. 1/2018 o dani za psa bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2018 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. 1/2018 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. 1/2018 o dani za psa. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 1/2018 o dani za
psa schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2018 o dani za psa.“ Za 7 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 64/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 1/2018 o dani za psa.

k bodu 10, - starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2018 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. 2/2018 o dani z nehnuteľností
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote.
Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2018 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. 2/2018 o dani z nehnuteľností. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 2/2018 o dani z nehnuteľností schvaľuje „Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2018 o dani z nehnuteľností“. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov,
zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 65/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 2/2018 o dani z nehnuteľností.
k bodu 11, - starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2018 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. 3/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Poluvsie č. 3/2018 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. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie
č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje „Všeobecne
záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady“. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 66/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
k bodu 12, - starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2018 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. 4/2018 o dani za ubytovanie bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Taktiež
bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2018 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. 4/2018 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. 4/2018 o dani za ubytovanie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu všeobecne záväzného
nariadenia obce Poluvsie č. 4/2018 o dani za ubytovanie schvaľuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce
Poluvsie č. 4/2018 o dani za ubytovanie". Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 67/2018 z 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2018 o dani za ubytovanie.
k bodu 13, - starosta obce predložil návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2018“, 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. 5/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote. Taktiež bol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 5/2018
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. 5/2018, 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. 5/2018, 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. 5/2018, 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. 5/2018“, 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 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 68/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 5/2018, 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 návrh na schválenie prijatia termínovaného úveru do výšky 25.000 EUR na
spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom“ a so
zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky dlžníka a podpísania dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje
prijatie termínovaného úveru do výšky 25.000 EUR na spolufinancovanie projektu „Multifunkčné
ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom“ a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. Za 7 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 69/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prijatie termínovaného úveru do výšky 25.000 EUR na spolufinancovanie projektu „Multifunkčné
ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom“ a so zabezpečením úveru vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zoznam bežeckých pretekov za rok 2018,
na ktorých obyvateľka obce p. Eva Budinská, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec reprezentovala obec
Poluvsie. Zároveň predložil návrh na refundáciu štartovného za rok 2018 v celkovej sume 349,25 €.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje refundáciu štartovného za rok 2018 p. Eve
Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej sume 349,25 €. Za 7 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 70/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Refundáciu štartovného za rok 2018 p. Eve Budinskej, Poluvsie č. 222, 972 16 Pravenec v celkovej
sume 349,25 €.
c) starosta obce podal návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu
schvaľuje zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo
sa 0 poslancov. Starosta obce podal návrh na zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce. Navrhol,
aby Dobrovoľný hasičský zbor obce pracoval v zložení veliteľ, strojník a členovia Dobrovoľného
hasičského zboru obce. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zloženie
Dobrovoľného hasičského zboru obce v zložení veliteľ, strojník a členovia Dobrovoľného hasičského
zboru obce. Za 7 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 71/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 72/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Zloženie Dobrovoľného hasičského zboru obce v zložení veliteľ, strojník a členovia Dobrovoľného
hasičského zboru obce.
d) starosta obce predložil návrh na schválenie inventarizačnej komisie v zložení Dušan Leitman,
Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zloženie
inventarizačnej komisie v zložení Dušan Leitman, Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič. Za 7 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 73/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie inventarizačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman,
Ľubomír Šujan, Ing. Ján Krajčovič.
e) starosta obce predložil návrh na schválenie likvidačnej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Mariana
Hranaiová, Branislav Lubik. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje zloženie
likvidačnej komisie v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová, Branislav Lubik. Za 7 poslancov,
proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 74/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie likvidačnej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová, Branislav Lubik.
f) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o schválení finančných prostriedkov vo výške
3.000,- € na konanie folklórneho festivalu „V poluskej dedine“ z Fondu na podporu umenia, Cukrová
14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválení
finančných prostriedkov vo výške 3.000,- € na konanie folklórneho festivalu „V poluskej dedine“
z Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 75/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení finančných prostriedkov vo výške 3.000,- € na konanie
folklórneho festivalu „V poluskej dedine“ z Fondu na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
- Staré Mesto.
g) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o obdržaní listu od MUDr. Márie Humajovej a Ing.
Ondreja Humaja, Poluvsie 103, 972 16 Pravenec vo veci „Odpoveď na výzvu zo dňa 4.9.2018
k úhrade nedoplatku“ v ktorom oznamujú, že daň z nehnuteľností za rok 2018 neuhradia a v liste
priamo útočia na konanie starostu obce a gen. Ing. Ivana Ševčíka. Starosta obce dal slovo gen. Ing.
Ivanovi Ševčíkovi, nakoľko bol na rokovaní obecného zastupiteľstva prítomný a obvinenia uvedené
v liste smerovali aj na jeho osobu. Gen. Ing. Ivan Ševčík uviedol, že nevie, prečo stále útočí MUDr.
Mária Humajová a Ing. Ondrej Humaj len na neho, keď po miestnej komunikácií, pod ktorou údajne
vlastnia pozemok chodí pravidelne aj rodina Prachárová a aj p. Matlovič. MUDr. Mária Humajová je
duševne chorá a takýmito neustálymi atakmi môže jej choroba prepuknúť do agresie. Gen. Ing. Ivan
Ševčík navrhol osloviť obecného právnika, aby zistil zákonné možnosti pozbavenia takejto osoby
právnej spôsobilosti na styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy. To znamená, že pokiaľ by chcela
napísať nejakú sťažnosť na orgán samosprávy alebo verejnej moci, musel by to schváliť poručník alebo
opatrovník. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že osloví obecného
právnika, aby zistil zákonné možnosti pozbavenia takejto osoby právnej spôsobilosti na styk s
orgánmi štátnej správy a samosprávy. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že bude musieť
pohľadávku na dani z nehnuteľností za rok 2018 vymáhať v exekučnom konaní.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 76/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Informáciu starostu obce, že osloví obecného právnika, aby zistil zákonné možnosti pozbavenia
MUDr. Márie Humajovej a Ing. Ondreja Humaja, Poluvsie 103, 972 16 Pravenec právnej spôsobilosti
na styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 77/2018 zo 7.12.2018 :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o nutnosti vymáhania pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2018 od
MUDr. Márie Humajovej a Ing. Ondreja Humaja, Poluvsie 103, 972 16 Pravenec v exekučnom
konaní.
k bodu 15, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o budúcoročnom 75. výročí bombardovania
obce. Diskutoval, či by sa pri tejto príležitosti nemohol zrekonštruovať pomník v parku pri cintoríne,
kde sa každoročne koná aj folklórny festival. Starosta obce odpovedal, že sa bude rekonštrukciou
pomníka zaoberať.
b) poslanec Dušan Leitman diskutoval o kontajneroch na objemný odpad za miestnym ihriskom.
Občania vozia do týchto kontajnerov aj odpad, ktorý tam nepatrí. Navrhuje jeden kontajner
premiestniť pri p. Budinského, aby bolo vidieť kto a čo tam vyhadzuje a ostatné kontajnery otočiť tak,
aby sa do nich nedal vyhadzovať odpad. Starosta obce odpovedal, že zabezpečí vykonanie
navrhovaných opatrení, ale až po uschnutí pôdy, aby sa nákladným autom neporušilo miestne
ihrisko.
k bodu 16, -

schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).

k bodu 17, -

nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 10.12.2018

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

