ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 12. marca 2019 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,

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 2018.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Peter Šujan
Dušan Leitman

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 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. 1/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 12.3.2019 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Petra Šujana a Ľubomíra
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 Ing. Ján Krajčovič. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení Silvia Leitmanová, Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič. Za 6 poslancov, proti 0
poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 2/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová a Ing. Ján Krajčovič.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
7.12.2018. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 7.12.2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 3/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.12.2018, 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
:
0.013.620,79 €
Bežný účet na dotácie
:
0.023.172,70 €
Potravinový účet
:
0.001.893,94 €
Sociálny fond
:
0.000.691,83 €
Rezervný fond
:
0.011.318,19 €
Pokladňa obce
:
0.001.350,22 €
---------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.028.047,67 €
---------------------------------------------------------------------------------Investičný úver „Viacúčelové športové ihrisko“
:
0.024.666,70 €
Splatená čiastka
:
0.001.000,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.023.666,70 €
----------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 4/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2019,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - hlavný kontrolór obce predložil „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018“. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní správy berie na vedomie „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018“. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 5/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorú predložil hlavný kontrolór obce.
k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu, ktorého predmetom je doplnenie výkonu pôsobností Spoločného obecného úradu
o výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov súvisiacich s preneseným výkonom zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vybavovanie agendy drobných stavieb, stavebných úprav
a udržiavacích prác podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov na základe požiadaviek obcí. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve
o zriadení Spoločného obecného úradu. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 6/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
k bodu 8, - a) starosta obce predložil návrh na schválenie prekleňovacieho úveru vo výške 53.413,87 EUR na
prefinancovanie projektu „Cintorín Poluvsie“ 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 prekleňovacieho úveru vo výške
53.413,87 EUR na prefinancovanie projektu „Cintorín Poluvsie“ a so zabezpečením úveru vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 7/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :

Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 53.413,87 EUR na prefinancovanie projektu „Cintorín
Poluvsie“ 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 Rozhodnutie o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Hraničná 12, 815 26
Bratislava vo výške 143.795,24 EUR na financovanie projektu „Rekonštrukcia a zateplenie domu
kultúry“. Nakoľko bola celková suma žiadanej dotácie krátená vo výške 3.652,28 EUR bez žiadosti
o vysvetlenie krátených položiek rozpočtu, obec podala Odvolanie proti Rozhodnutiu o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na
vedomie informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, Hraničná 12, 815 26 Bratislava vo výške 143.795,24 EUR na financovanie
projektu „Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“ a podanie Odvolania proti Rozhodnutiu
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu krátenia nenávratného finančného
príspevku vo výške 3.652,28 EUR bez žiadosti o vysvetlenie krátených položiek rozpočtu. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 8/2019 z 12.3.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, Hraničná 12, 815 26 Bratislava vo výške 143.795,24 EUR na financovanie
projektu „Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry“ a podanie Odvolania proti Rozhodnutiu
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dôvodu krátenia nenávratného finančného
príspevku vo výške 3.652,28 EUR bez žiadosti o vysvetlenie krátených položiek rozpočtu.
k bodu 9, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu
z kompostoviska za cintorínom. Starosta obce odpovedal, že biologicky rozložiteľný odpad bude
vyvezený po zlepšení poveternostných podmienok tak, aby sa nepoškodil a neznehodnotil susedný
pozemok, cez ktorý je nutný prejazd
b) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval, či bude vyhotovený nejaký prevádzkový
poriadok novopostaveného multifunkčného ihriska. Starosta obce odpovedal, že k vyhotoveniu
prevádzkového poriadku bude zvolaná porada poslancov obecného zastupiteľstva, prevádzkový
poriadok je aj prílohou k zúčtovaniu finančných prostriedkov.
c) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval, či by sa nedala vyrobiť uvítacia tabuľa pri
vstupe do obce. Niektoré obce na okolí takú tabuľu majú. Navrhol, že by tam mohol byť erb s nejakou
fotkou z obce. Starosta obce odpovedal, že treba iniciovať stretnutie s p. Kamilom Znamenákom,
prípadne aj p. Rastislavom Haronikom a poradiť sa s nimi o vyhotovení takejto uvítacej tabule, aby
mala aj kultúrnu a spoločenské hodnotu.
d) starosta obce diskutoval o umiestnení prenosného dopravného značenia na zadnej ulici na úseku, kde
bola vyhlásená aj mimoriadna situácia. Diskutoval o tom, že sa pokúša vybaviť finančné prostriedky
na rekonštrukciu oporného múru. V tomto čase prebieha vyhotovovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu oporného múru. Celkové náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu oporného múru sú vo výške 4.400,00 EUR.
e) starosta obce diskutoval o priebehu mimoriadnej situácie. Informoval poslancov obecného
zastupiteľstva, že každodenne o 600 hod. ráno a 1800 hod. večer posiela správy z mimoriadnej situácie
Okresnému úradu Prievidza, Odboru krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza.
f) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič diskutoval o približnom čase ukončenia
budovania optickej siete v obci. Starosta obce odpovedal, že od kompetentných pracovníkov, ktorý
riadia budovanie optickej siete v obci má prísľub, že optická sieť by mala byť v obci vybudovaná do
31. augusta 2019.
g) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o vypílení stromov v areáli kostola. Starosta
obce odpovedal, že obec má povolenie na výrub stromov a bude toto vypílenie realizovať.

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, 13.3.2019

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

