ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 27. júna 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,
12,

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie návrhovej komisie.
Správa o plnení uznesení.
Správa o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania.
Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018.
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
Prerokovanie žiadostí.
Materiál na prerokovanie - rôzne.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Overovatelia zápisnice :

Mariana Hranaiová
Silvia Leitmanová

Zapisovateľ : Martin Drexler

k bodu 1, - otvorenie zasadnutia previedol starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce 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. 9/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 27.6.2019 podľa predloženého návrhu
starostu obce.
k bodu 2, - starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva Marianu Hranaiovú
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, Ing. Ján
Krajčovič a Peter Šujan. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Dušan Leitman, Ing. Ján Krajčovič a Peter Šujan. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa
0 poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 10/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Dušan Leitman, Ing. Ján
Krajčovič a Peter Šujan.
k bodu 4, - starosta obce podal správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.3.2019. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 12.3.2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 11/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.3.2019, 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
:
0.016.139,33 €
Bežný účet na dotácie
:
0.023.165,40 €
Potravinový účet
:
0.002.212,29 €
Sociálny fond
:
0.000.981,58 €
Rezervný fond
:
0.011.318,19 €
Opatrovateľská služba
:
0.017.068,00 €
Pokladňa obce
:
0.001.241,23 €
---------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.051.126,02 €
---------------------------------------------------------------------------------Investičný úver „Viacúčelové športové ihrisko“
:
0.024.666,70 €
Splatená čiastka
:
0.002.499,39 €
----------------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.022.167,31 €
----------------------------------------------------------------------------------------Prekleňovací úver „Cintorín Poluvsie“
:
0.053.413,87 €
Splatená čiastka
:
0.001.000,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------Spolu
:
0.053.413,87 €
----------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 12/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2019,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.
k bodu 6, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh Záverečného účtu obce Poluvsie za rok
2018. Návrh záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote a taktiež bol zaslaný poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór obce
RSDr. Tomáš Konuš predložil poslancom obecného zastupiteľstva stanovisko hlavného kontrolóra obce
Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018 bolo zaslané poslancom obecného
zastupiteľstva spolu s pozvánkou na rokovanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní stanoviska berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu
Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 13/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poluvsie k návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Záverečného účtu obce Poluvsie za rok 2018 schvaľuje
Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 14/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje bez výhrad :
- záverečný účet obce Poluvsie za rok 2018 a celoročné hospodárenie,
- schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 5.432,58 €.

k bodu 7, - starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného
obecného úradu, ktorého predmetom je pristúpenie Obce Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany
v zastúpení starostom obce Ing. Tomášom Tóthom k Spoločnému obecnému úradu za zmluvných
podmienok dohodnutých v Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 24.5.2017. Taktiež je
predmetom dodatku dohoda, že správne poplatky za ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav, ako
aj správne poplatky za vodné stavby sa budú poukazovať na účet Spoločného obecného úradu, ktorého
číslo je uvedené v Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 24.5.2017. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu schvaľuje
Dodatok č. 2 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. 15/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
k bodu 8, - a) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku od žiadateľov
Ľudmila Magdolenová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, Ing. Ivan
Magdolen, trvale bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová, trvale
bytom Romanova č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku C-KN, parc.
č. 176/3, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 44 m 2 vo vlastníctve obce vytvoreného Geometrickým
plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom
Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza. Starosta obce navrhol, že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na
Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1
a to pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným
pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami
dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú
pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli
vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela
č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela
č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
53 m2, C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec
Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu
5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy
a jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť
nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške
50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené
na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Žiadatelia, Ľudmila Magdolenová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, Ing.
Ivan Magdolen, trvale bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová,
trvale bytom Romanova č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5 listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie
o odkúpenie pozemku a to C-KN parcela č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, nakoľko tento pozemok
slúži ako prístupový pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN
parcela č. 237/3. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj pozemku C-KN, parc.
č. 176/3, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 44 m2 vo vlastníctve obce od žiadateľov Ľudmila
Magdolenová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, Ing. Ivan Magdolen, trvale
bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová, trvale bytom Romanova
č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5 schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/3, v k. ú.
Poluvsie, záhrady o výmere 44 m2 vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
spočívajúci v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadatelia prejavili záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku.

Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Obec neplánuje
iné možné využitie pozemku. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 16/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parc. č. 176/3, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 44 m2
vytvoreného Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pre žiadateľov
Ľudmila Magdolenová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, Ing. Ivan
Magdolen, trvale bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová,
trvale bytom Romanova č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci
v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadateľ prejavil záujem o
odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku.
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/3, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 44 m2, vytvoreného
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom
úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to
pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným
pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami
dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú
pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli
vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela
č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela
č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
53 m2, C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec
Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu
5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy
a jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť
nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške
50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené
na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Žiadatelia, Ľudmila Magdolenová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, Ing.
Ivan Magdolen, trvale bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová,
trvale bytom Romanova č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5 listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie
o odkúpenie pozemku a to C-KN parcela č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, nakoľko tento pozemok
slúži ako prístupový pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN
parcela č. 237/3.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku od žiadateľov
Peter Sestrienka a manželka Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 10,
972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku C-KN, parc. č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady
o výmere 92 m2 vo vlastníctve obce vytvoreného Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa
4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01

Prievidza. Starosta obce navrhol, že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec
Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Prievidza,
katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to pozemkov C-KN parcela
č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným pozemkom bolo zistené, že
vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami dlhodobo reálne užívajú aj
časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú pričlenené k svojím
nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia právneho a
užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotovený
firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorým boli
podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli vytvorené nové
C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela č. 176/3 - záhrady
o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela č. 176/5 - záhrady
o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, C-KN parcela
č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2. Na
základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec Poluvsie záujem
vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu 5,- €/m2 s tým, že
kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a jej predložením na
zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť nákladov spojených
s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, pričom tak
kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené na účet obce
Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Žiadatelia, Peter
Sestrienka a manželka Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 10, 972 16
Pravenec listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemku a to C-KN parcela
č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, nakoľko tento pozemok slúži ako prístupový pozemok k ich
rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 233. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj pozemku C-KN, parc. č. 176/2, v k. ú.
Poluvsie, záhrady o výmere 92 m2 vo vlastníctve obce od žiadateľov Peter Sestrienka a manželka
Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 10, 972 16 Pravenec schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 92 m2 vo
vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že predmetný
pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku. Predmetný pozemok je
priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 18/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parc. č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 92 m2
vytvoreného Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pre žiadateľov Peter
Sestrienka a manželka Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 10,
972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci
v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadateľ prejavil záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému
pozemku. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 92 m2, vytvoreného
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný

osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom
úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to
pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným
pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami
dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú
pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli
vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela
č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela
č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
53 m2, C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec
Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu
5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a
jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť
nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške
50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené
na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Žiadatelia, Peter Sestrienka a manželka Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom
Poluvsie č. 10, 972 16 Pravenec listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemku
a to C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, nakoľko tento pozemok slúži ako prístupový
pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 233.
c) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku od žiadateľov
Ing. Stanislav Grom a manželka Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 95,
972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku C-KN, parc. č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady
o výmere 38 m2 vo vlastníctve obce vytvoreného Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa
4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01
Prievidza. Starosta obce navrhol, že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec
Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Prievidza,
katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to pozemkov C-KN parcela
č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným pozemkom bolo zistené, že vlastníci
rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami dlhodobo reálne užívajú aj časti
z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú pričlenené k svojím
nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia právneho a užívacieho
vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotovený firmou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorým boli podľa
užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli vytvorené nové C-KN
parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela č. 176/3 - záhrady
o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela č. 176/5 - záhrady
o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, C-KN parcela
č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2. Na
základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec Poluvsie záujem
vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu 5,- €/m2 s tým, že
kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a jej predložením na
zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť nákladov spojených
s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, pričom tak
kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené na účet obce
Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Žiadatelia, Ing.
Stanislav Grom a manželka Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 95,
972 16 Pravenec listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemku a to C-KN
parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, nakoľko tento pozemok slúži ako prístupový

pozemok k ich nehnuteľnosti a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 230.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj pozemku C-KN, parc. č. 176/4, v k. ú.
Poluvsie, záhrady o výmere 38 m2 vo vlastníctve obce od žiadateľov Ing. Stanislav Grom a manželka
Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 95, 972 16 Pravenec schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 38 m2 vo
vlastníctve obce, ako dôvod hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že predmetný
pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku. Predmetný pozemok je
priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Obec neplánuje iné možné využitie
pozemku. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 20/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parc. č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 38 m2
vytvoreného Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou
Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pre žiadateľov Ing.
Stanislav Grom a manželka Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom
Poluvsie č. 95, 972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci
v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce. Žiadateľ prejavil záujem
o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému
pozemku. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 38 m2, vytvoreného
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom
úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to
pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným
pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami
dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú
pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli
vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela
č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela
č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
53 m2, C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec
Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu
5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a
jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť
nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške
50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené
na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Žiadatelia, Ing. Stanislav Grom a manželka Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom
Poluvsie č. 95, 972 16 Pravenec listom zo dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemku
a to C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 92 m2, nakoľko tento pozemok slúži ako prístupový
pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 230.

d) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o odpredaj pozemku od žiadateľov
Mgr. Peter Duhaj, trvale bytom Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec a manželka Katarína Duhajová, rod.
Mečiarová, trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec, v ktorej žiadajú o odpredaj pozemku C-KN,
parc. č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 7 m2 a pozemku C-KN, parc. č. 178/3, v k. ú.
Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 vo vlastníctve obce vytvorených
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza. Starosta obce navrhol, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide
o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom
nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností
pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN
parcela č. 178/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích
vzťahov k citovaným pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich
s týmito pozemkami dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce
Poluvsie a tieto majú pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho
vysporiadania a zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č.
A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská
cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel
č. 176 a 178/1 a boli vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere
92 m2, C-KN parcela č. 176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere
38 m2, C-KN parcela č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2, C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
C-KN parcela č. 178/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých
užívaných pozemkov má obec Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi
týchto pozemkov a to za cenu 5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené
s vyhotovením kúpnej zmluvy a jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň
uhradia aj pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo
dňa 4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany
záujemcov o kúpu uhradené na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do
katastra nehnuteľností. Žiadatelia, Mgr. Peter Duhaj, trvale bytom Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec a
manželka Katarína Duhajová, rod. Mečiarová, trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec listom zo
dňa 7.6.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemkov a to C-KN parcela č. 176/5 - záhrady
o výmere 7 m2 a C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, nakoľko tieto
pozemky slúžia ako prístupové pozemky k ich rodinnému domu a majú ich pričlenené k svojmu
pozemku C-KN parcela č. 229/1. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o odpredaj
pozemku C-KN, parc. č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 7 m2 a pozemku C-KN, parc.
č. 178/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 vo vlastníctve obce od
žiadateľov Mgr. Peter Duhaj, trvale bytom Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec a manželka Katarína
Duhajová, rod. Mečiarová, trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec schvaľuje v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod prevodu
pozemku C-KN, parc. č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 7 m2 a pozemku C-KN, parc.
č. 178/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, vo vlastníctve obce, ako dôvod
hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že predmetný pozemok je vo vlastníctve obce.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho
vzťahu k citovaným pozemkom. Predmetné pozemky sú priľahlými pozemkami k pozemku vo
vlastníctve žiadateľa. Obec neplánuje iné možné využitie pozemkov. Za 6 poslancov, proti
0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 22/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parc. č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 7 m2 a pozemku
C-KN, parc. č. 178/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, vytvoreného
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pre žiadateľov Mgr. Peter Duhaj,
trvale bytom Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec a manželka Katarína Duhajová, rod. Mečiarová,
trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec.
b) návrh, že podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúci

v skutočnosti, že predmetné pozemky sú vo vlastníctve obce. Žiadateľ prejavil záujem o
odkúpenie pozemkov z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovaným
pozemkom. Predmetné pozemky sú priľahlými pozemkami k pozemku vo vlastníctve žiadateľov.
Obec neplánuje iné možné využitie pozemkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
dôvod prevodu pozemku C-KN, parc. č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady o výmere 7 m2 a pozemku
C-KN, parc. č. 178/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m 2, vytvoreného
Geometrickým plánom č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, vyhotoveného firmou Patricius Sova GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza vo vlastníctve obce, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom
úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to
pozemkov C-KN parcela č. 176 - záhrady o výmere 1475 m2 a C-KN parcela č. 178/1 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4234 m2. Pri kontrole právnych a užívacích vzťahov k citovaným
pozemkom bolo zistené, že vlastníci rodinných domov a pozemkov susediacich s týmito pozemkami
dlhodobo reálne užívajú aj časti z týchto pozemkov, ktoré sú majetkom obce Poluvsie a tieto majú
pričlenené k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu bol vypracovaný Geometrický plán č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
vyhotovený firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,
ktorým boli podľa užívacieho stavu zamerané príslušné časti z C-KN parciel č. 176 a 178/1 a boli
vytvorené nové C-KN parcely a to : C-KN parcela č. 176/2 - záhrady o výmere 92 m2, C-KN parcela č.
176/3 - záhrady o výmere 44 m2, C-KN parcela č. 176/4 - záhrady o výmere 38 m2, C-KN parcela č.
176/5 - záhrady o výmere 7 m2, C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parcela č. 178/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, C-KN parcela č. 178/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a C-KN parcela č. 178/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2. Na základe vyhotoveného zamerania jednotlivých užívaných pozemkov má obec
Poluvsie záujem vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľmi týchto pozemkov a to za cenu
5,- €/m2 s tým, že kupujúci zároveň uhradia všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a
jej predložením na zápis vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň uhradia aj pomernú časť
nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške
50,- €, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany záujemcov o kúpu uhradené
na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
Žiadatelia, Mgr. Peter Duhaj, trvale bytom Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec a manželka Katarína
Duhajová, rod. Mečiarová, trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec listom zo dňa 7.6.2019
požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemkov a to C-KN parcela č. 176/5 - záhrady o výmere 7 m2 a
C-KN parcela č. 178/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, nakoľko tieto pozemky slúžia
ako prístupové pozemky k ich rodinnému domu a majú ich pričlenené k svojmu pozemku C-KN
parcela č. 229/1.
k bodu 9, - a) hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh „Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019“. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nebol podaný
žiadny návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019“. Za 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 24/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
b) starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva vypracovaný Geometrický plán č.
C-69/2019 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 1848/10-16 a 2089/3-16. Zámerom
obce je vybudovanie parkoviska (spevnených plôch) pri cintoríne. Pre realizáciu zámeru je
nevyhnutné vysporiadanie pozemkov na ktorých je plánovaná výstavba parkoviska (spevnených
plôch) pri cintoríne, podľa finančných možností obce Poluvsie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
návrhu starostu obce, zámeru vybudovania parkoviska (spevnených plôch) pri cintoríne, schvaľuje
postupné vysporiadavanie pozemkov potrebných na realizáciu zámeru vybudovania parkoviska
(spevnených plôch) pri cintoríne v zmysle Geometrického plánu č. C-69/2019 na určenie

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 1848/10-16, a 2089/3-16, podľa finančných možností obce
Poluvsie. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 25/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Postupné vysporiadavanie pozemkov potrebných na realizáciu zámeru vybudovania parkoviska
(spevnených plôch) pri cintoríne v zmysle Geometrického plánu č. C-69/2019 na určenie
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 1848/10-16, a 2089/3-16, podľa finančných možností obce
Poluvsie.
c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na
výstavbu detského ihriska vo výške 8.000,00 € so spolufinancovaním minimálne 5% zo strany obce.
Detské ihrisko bude vybudované v priestoroch areálu materskej školy a taktiež bude prístupné
verejnosti. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu starostu
obce o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu detského ihriska vo výške 8.000,00 € so spolufinancovaním minimálne 5% z prostriedkov obce. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 26/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu detského ihriska vo výške 8.000,00 €
so spolufinancovaním minimálne 5% z prostriedkov obce.
d) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na
výstavbu workoutového ihriska vo výške 3.000,00 € so spolufinancovaním minimálne 5% zo strany
obce. Workoutové ihrisko bude vybudované vedľa multifunkčného ihriska a bude prístupné
verejnosti. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu starostu
obce o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu workoutového ihriska vo výške 3.000,00 € so
spolufinancovaním minimálne 5% zo strany obce. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 27/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na výstavbu workoutového ihriska vo výške
3.000,00 € so spolufinancovaním minimálne 5% zo strany obce.
e) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu revitalizácie okolia kostola.
Na revitalizáciu okolia kostola bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu
obnovy dediny vo výške 4.999,45 € so spolufinancovaním minimálne 5% z prostriedkov obce.
Najskôr však bude okolo areálu kostola zrekonštruované oplotenie, obec má na rekonštrukciu
oplotenia vyhotovenú projektovú dokumentáciu a taktiež má vybavené ohlásenie stavebných úprav a
udržiavacích prác. Následne bude zrealizovaná revitalizácia okolia kostola prostredníctvom
spoločnosti Martin Kupec, Poruba 492, 972 11 Lazany, ktorá predložila vo verejnom obstarávaní
najnižšiu cenovú ponuku, t. j. vo výške 5.294,08 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o schválení dotácie z Environmentálneho
fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 4.999,45 € so spolufinancovaním minimálne
5% z prostriedkov obce a o pripravovanej rekonštrukcií oplotenia areálu kostola, obec má na
rekonštrukciu oplotenia vyhotovenú projektovú dokumentáciu a taktiež má vybavené ohlásenie
stavebných úprav a udržiavacích prác. Následne bude zrealizovaná revitalizácia okolia kostola
prostredníctvom spoločnosti Martin Kupec, Poruba 492, 972 11 Lazany, ktorá predložila vo verejnom
obstarávaní najnižšiu cenovú ponuku, t. j. vo výške 5.294,08 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 28/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :

Informáciu starostu obce o schválení dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy
dediny vo výške 4.999,45 € so spolufinancovaním minimálne 5% z prostriedkov obce a o
pripravovanej rekonštrukcií oplotenia areálu kostola, obec má na rekonštrukciu oplotenia
vyhotovenú projektovú dokumentáciu a taktiež má vybavené ohlásenie stavebných úprav a
udržiavacích prác. Následne bude zrealizovaná revitalizácia okolia kostola prostredníctvom
spoločnosti Martin Kupec, Poruba 492, 972 11 Lazany, ktorá predložila vo verejnom obstarávaní
najnižšiu cenovú ponuku, t. j. vo výške 5.294,08 €.
f) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účel
dotácie Bezpečne na ceste - osadenie merača rýchlosti v obci Poluvsie, ktorý bol podaný z dôvodu
nedodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky
vo výške 3.080,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu
starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účel dotácie Bezpečne na ceste - osadenie
merača rýchlosti v obci Poluvsie, ktorý bol podaný z dôvodu nedodržiavania najvyššej povolenej
rýchlosti v obci. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo výške 3.080,00 €. (Tvorí prílohu
zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 29/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účel dotácie Bezpečne na ceste
- osadenie merača rýchlosti v obci Poluvsie, ktorý bol podaný z dôvodu nedodržiavania najvyššej
povolenej rýchlosti v obci. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo výške 3.080,00 €.
g) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. (ochrana pred požiarmi) na účel dotácie
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v Poluvsí. Obec touto žiadosťou žiada finančné
prostriedky vo výške 27.928,87 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie
informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c)
bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. (ochrana pred požiarmi) na účel dotácie Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej zbrojnice v Poluvsí. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo výške
27.928,87 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 30/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c)
bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. (ochrana pred požiarmi) na účel dotácie Rekonštrukcia
a prístavba hasičskej zbrojnice v Poluvsí. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo výške
27.928,87 €.
h) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení dotácie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho samosprávneho kraja, na konanie podujatia Deň obce
dňa 31.8.2019 vo výške 800,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie
informáciu starostu obce o schválení dotácie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho
samosprávneho kraja, na konanie podujatia Deň obce dňa 31.8.2019 vo výške 800,00 €. (Tvorí
prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 31/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení dotácie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho
samosprávneho kraja, na konanie podujatia Deň obce dňa 31.8.2019 vo výške 800,00 €.
i) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie v zmysle § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade s Rozšírením
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5) na účel
dotácie Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada finančné
prostriedky vo výške 148.638,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na
vedomie informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle
§ 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade s Rozšírením špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5) na účel dotácie
Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo
výške 148.638,00 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 32/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle § 4 ods. 1
písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade s Rozšírením špecifikácie činností podpory
formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP a Činnosť L5) na účel dotácie Zateplenie objektu
materskej školy, Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky vo výške 148.638,00 €.
j) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie
na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok
2019 na účel dotácie Skvalitnenie sociálnej infraštruktúry obce Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada
finančné prostriedky na zlepšenie sociálnej infraštruktúry v budove materskej školy vo výške
33.516,73 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu starostu
obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja
pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019 na účel dotácie Skvalitnenie sociálnej infraštruktúry
obce Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky na zlepšenie sociálnej
infraštruktúry v budove materskej školy vo výške 33.516,73 €. (Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 33/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019 na účel dotácie Skvalitnenie
sociálnej infraštruktúry obce Poluvsie. Obec touto žiadosťou žiada finančné prostriedky na zlepšenie
sociálnej infraštruktúry v budove materskej školy vo výške 33.516,73 €.
k) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení dotácie pre Dobrovoľný
hasičský zbor Poluvsie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho samosprávneho kraja, na
projekt Vybavenie hasičskej zbrojnice DHZ Poluvsie vo výške 950,00 €. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o schválení dotácie pre
Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho
samosprávneho kraja, na projekt Vybavenie hasičskej zbrojnice DHZ Poluvsie vo výške 950,00 €.
(Tvorí prílohu zápisu).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 34/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho samosprávneho kraja, na projekt Vybavenie hasičskej zbrojnice
DHZ Poluvsie vo výške 950,00 €.
l) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o schválení dotácie pre LUBENÁ združenie na výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry (ZLUK)
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho samosprávneho kraja, na konanie podujatia
Vianoce na dedine dňa 14.12.2019 vo výške 400,00 €. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
informácie berie na vedomie informáciu starostu obce o schválení dotácie pre LUBENÁ združenie na výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry (ZLUK)
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho samosprávneho kraja, na konanie podujatia
Vianoce na dedine dňa 14.12.2019 vo výške 400,00 €. (Tvorí prílohu zápisu).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 35/2019 z 27.6.2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení dotácie pre LUBENÁ - združenie na výskum, ochranu,
propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry (ZLUK) prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Trenčianskeho samosprávneho kraja, na konanie podujatia Vianoce na dedine dňa 14.12.2019 vo
výške 400,00 €.
k bodu 10, - a) poslanec obecného zastupiteľstva Peter Šujan diskutoval o stave rekonštruovaného domu smútku na
miestnom cintoríne. Apeloval na pracovné postupy pracovníkov pracujúcich na stavbe. Starosta
odpovedal, že v rámci zmluvy nemôže nariadiť dodávateľovi, akých pracovníkov na rekonštrukciu
objektu pošle. Informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že o problémoch so stavbou vie a rieši
ich v rámci podpísanej zmluvy.
b) poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič sa informoval u starostu obce o stave dodania
obecných kompostérov do domácností pre obyvateľov. Starosta obce odpovedal, že z dôvodu
odstúpenia dodávateľa od zmluvy muselo byť vykonané nové verejné obstarávanie.
c) poslanec obecného zastupiteľstva Dušan Leitman diskutoval o stave optickej siete v obci Poluvsie.
Starosta obce informoval o problémoch s vedením optickej linky a zmenou plánu jej trasovania
vzhľadom k už existujúcim inžinierskym sieťam. Aktuálne prebiehajú rokovania o dojednaní odplaty
za využitie pozemkov, ktorých vlastníkom je obec Poluvsie. Predpokladaný termín ukončenia
realizácie stavby optickej siete je koniec roka 2019.
k bodu 11, - schvaľovanie uznesení prebiehalo k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva (Tvorí
prílohu zápisu).
k bodu 12, - nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.

V Poluvsí, 28.6.2019

Overovatelia :

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

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

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

Martin Šujan
starosta obce

