UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí
konaného dňa 15.8.2019

U Z N E S E N I E
č. 36/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí dňa 15.8.2019 podľa predloženého návrhu
starostu obce.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 37/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie podľa predloženého návrhu starostu obce v zložení Silvia Leitmanová,
Mariana Hranaiová a Peter Šujan.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 38/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2019, ktorú
predložil starosta obce.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 39/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Správu o stave finančných prostriedkov obce ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.8.2019,
ktorú predložila pracovníčka obecného úradu Silvia Gromová.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 40/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Predloženie žiadosti „Žiadosť o zaradenie zámeru rekonštrukcie a rozšírenia vodovodu v obci Poluvsie
do plánu prác na rok 2020“ zaslanú Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica, v ktorej obec žiada zaradenie vypracovania projektovej dokumentácie
a zrealizovania rekonštrukcie a rozšírenia vodovodu v obci Poluvsie do plánu prác na rok 2020.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 41/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parcela č. 321/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 91 m2 vytvoreného Geometrickým plánom č. 69 B/2019 zo dňa 27.6.2019, vyhotoveného
firmou Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza pre žiadateľov
Ján Drábik a manželka Emília Drábiková, rod. Zámočníková, obaja trvale bytom Poluvsie č. 49,
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
tvorí súčasť ich oploteného dvora a cez uvedenú parcelu majú zabezpečený prístup k svojmu
rodinnému domu súpisné číslo 49, postavenému na pozemku C-KN parcela č. 448/2.. Obec
neplánuje iné možné využitie pozemku.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 42/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 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, parcela č. 321/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 91 m2, vytvoreného Geometrickým plánom č. 69 B/2019 zo dňa 27.6.2019, 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. 321/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, C-KN
parcela č. 322/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2, C-KN parcela č. 273 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1532 m2 a C-KN parcela č. 274/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2.
Pri reálnom zameraní trasovania miestnej komunikácie bolo zistené, že časť pozemku C-KN parcela
č. 321/1 a pozemku C-KN parcela č. 322/1 celkovo o výmere 91 m2 je súčasťou oploteného dvora
vlastníkov rodinného domu súpisné číslo 49, postaveného na pozemku C-KN parcela č. 448/2 a to Jána
Drábika a manželky Emílie Drábikovej, rod. Zámočníkovej, obaja trvale bytom Poluvsie č. 49, 972 16
Pravenec. Za účelom majetko - právneho vysporiadania a zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu
a majetko - právneho vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami, bol vypracovaný
Geometrický plán č. 69 B/2019 zo dňa 27.6.2019, vyhotovený geodetom Patricius Sova - GEOSKTEAM,
so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, ktorým boli zamerané novovytvorené pozemky C-KN
parcely č. 332/4-5, 322/4-5, 321/1, 321/3, 453/3, 457/1, 457/8, 457/7, 273/2-3, 274/3-4. 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. 69 B/2019 zo dňa 27.6.2019, t.j. vo výške 75,- €, 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, Ján Drábik a manželka Emília
Drábiková, rod. Zámočníková, obaja trvale bytom Poluvsie č. 49, 972 16 Pravenec listom zo dňa
30.7.2019 požiadali obec Poluvsie o odkúpenie pozemku a to C-KN parcela č. 321/3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 91 m2, nakoľko tento pozemok tvorí súčasť ich oploteného dvora a cez uvedenú
parcelu majú zabezpečený prístup k svojmu rodinnému domu súpisné číslo 49, postavenému na
pozemku C-KN parcela č. 448/2.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 43/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
a) žiadosť o kúpu pozemku C-KN, parcela č. 349/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 59 m2 pre žiadateľa Mgr. Helena Ševčíková, trvale bytom Poluvsie č. 39, 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
slúži ako prístupový pozemok k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa a má ho pričlenený
k svojmu pozemku C-KN parcela č. 316/2. Predmetný pozemok je v súčasnosti súčasťou dvora
Mgr. Heleny Ševčíkovej, ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného domu súpisné číslo 39,
postaveného na pozemku C-KN parcela č. 316/3 a prístup k tomuto rodinnému domu je cez
pozemok C-KN parcela č. 349/2. Obec neplánuje iné možné využitie pozemku.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 44/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 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, parcela č. 349/2, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 59 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Obec Poluvsie je výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v katastri nehnuteľností pre
k.ú. Poluvsie na LV č. 1 a to pozemku C-KN parcela č. 349/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
59 m2. Pri kontrole právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku bolo zistené, že vlastník
rodinného domu a pozemkov susediacich s týmto pozemkom dlhodobo reálne užíva aj tento pozemok,
ktorý je majetkom obce Poluvsie a tento má pričlenený k svojím nehnuteľnostiam. Za účelom majetko
- právneho vysporiadania a zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu má obec Poluvsie záujem
vysporiadať majetko - právne vzťahy s užívateľom tohto pozemku a to za cenu 5,- €/m2 s tým, že
kupujúci zároveň uhradí všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a jej predložením na
zápis vkladu do katastra nehnuteľností, pričom tak kúpna cena, ako aj náhrada nákladov budú zo strany
záujemcu o kúpu uhradené na účet obce Poluvsie pred podaním návrhu na vklad kúpnej zmluvy do
katastra nehnuteľností. Žiadateľ, Mgr. Helena Ševčíková, trvale bytom Poluvsie č. 39, 972 16 Pravenec
listom zo dňa 23.7.2019 požiadal obec Poluvsie o odkúpenie pozemku a to C-KN parcela č. 349/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, nakoľko tento pozemok slúži ako prístupový pozemok
k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa a má ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela
č. 316/2. Predmetný pozemok je v súčasnosti súčasťou dvora Mgr. Heleny Ševčíkovej, ktorá je výlučnou
vlastníčkou rodinného domu súpisné číslo 39, postaveného na pozemku C-KN parcela č. 316/3 a prístup
k tomuto rodinnému domu je cez pozemok C-KN parcela č. 349/2.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 45/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Žiadosť vedúcej Školskej jedálne pri Materskej škole v Poluvsí, Poluvsie 28, 972 16 Pravenec o zvýšenie
cien stravného v školskej jedálni v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
1.9.2019 nasledovne :
Materská škola :
Desiata
0,36 €
Desiata + obed
1,21 € (0,36 € + 0,85 €)
Desiata + obed + olovrant
1,45 € (0,36 € + 0,85 € + 0,24 €)
Paušálny režijný poplatok na mesiac, bez ohľadu na počet odstravovaných dní : 2,00 €.
Dospelý :
Obed

potraviny 1,33 € + réžia 1,34 € = spolu 2,67 €

Úhrada pre zamestnancov :
zamestnanec
sociálny fond
zamestnávateľ

1,10 €
0,10 €
1,47 €

Vzhľadom k tomu, že stravovanie predškolákov je od 1.1.2019 s dotáciou 1,20 € na jeden obed, dieťa
má nárok na dotáciu ak :
- sa zúčastní výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu,
- včas neodhlásenú stravu (24 hodín vopred, alebo v prípade ochorenia dieťaťa) si rodič platí v plnej
výške 1,45 €,
- odhlasovanie dieťaťa zo stravy je možné 24 hodín vopred, výnimkou je pondelok, keď je dieťa
v prípade neprítomnosti odhlásené automaticky.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 46/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 17/2019 zo dňa 27.6.2019 bol
na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 28.6.2019 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom
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 nehnuteľnosť, pozemok C-KN parcela č. 176/3, v k. ú.
Poluvsie, záhrady, o výmere 44 m2 za cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela č. 176/3 žiadatelia užívajú ako dvor a je
oplotený. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu
k citovanému pozemku.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 47/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, pozemok C-KN parcela č. 176/3, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 44 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Ľudmila Magdolenová, rod. Gromová,
trvale bytom Poluvsie č. 9, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné číslo 000000/000, Ing. Ivan
Magdolen, trvale bytom Rakovice č. 90, 922 08 Veselé, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000,
a Viera Nemčíková, rod. Magdolenová, trvale bytom Romanova č. 1674/42, 851 02 Bratislava 5,
narodená 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela
č. 176/3 žiadatelia užívajú ako dvor a je oplotený. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k
pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu
zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou
uhradia aj pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa
4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 48/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 19/2019 zo dňa 27.6.2019 bol
na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 28.6.2019 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom Peter
Sestrienka a manželka Mária Sestrienková, rod. Kmeťová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 10, 972 16
Pravenec nehnuteľnosť, pozemok C-KN parcela č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 92 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN
parcela č. 176/2 slúži ako prístupový pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu
pozemku C-KN parcela č. 233. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve
žiadateľov. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho
a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 49/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, pozemok C-KN parcela č. 176/2, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 92 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Peter Sestrienka, trvale bytom
Poluvsie č. 10, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000 a manželka Mária
Sestrienková, rod. Kmeťová, trvale bytom Poluvsie č. 10, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné
číslo 000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela č. 176/2 slúži ako prístupový
pozemok k ich rodinnému domu a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 233.
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia prejavili
záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému
pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia aj pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením
Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, poplatky súvisiace
s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 50/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 21/2019 zo dňa 27.6.2019 bol
na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 28.6.2019 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom Ing.
Stanislav Grom a manželka Ing. Eva Gromová, rod. Gromová, obaja trvale bytom Poluvsie č. 95, 972 16
Pravenec nehnuteľnosť, pozemok C-KN parcela č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 38 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN
parcela č. 176/4 slúži ako prístupový pozemok k ich nehnuteľnosti a majú ho pričlenený k svojmu
pozemku C-KN parcela č. 230. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve
žiadateľov. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho
a užívacieho vzťahu k citovanému pozemku.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 51/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, pozemok C-KN parcela č. 176/4, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 38 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Ing. Stanislav Grom, trvale bytom
Poluvsie č. 95, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000 a manželka Ing. Eva
Gromová, rod. Gromová, trvale bytom Poluvsie č. 95, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné
číslo 000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela č. 176/4 slúži ako prístupový
pozemok k ich nehnuteľnosti a majú ho pričlenený k svojmu pozemku C-KN parcela č. 230.
Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia prejavili
záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k citovanému
pozemku. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia aj pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením
Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019, t.j. vo výške 50,- €, poplatky súvisiace
s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 52/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poluvsí č. 23/2019 zo dňa 27.6.2019 bol
na úradnej tabuli obce Poluvsie dňa 28.6.2019 zverejnený zámer obce Poluvsie predať žiadateľom 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 nehnuteľnosť, pozemok C-KN parcela
č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 7 m2 a pozemok C-KN parcela č. 178/3, v k. ú. Poluvsie,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 53 m2za cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela č. 176/5 a pozemok C-KN parcela č. 178/3
slúžia ako prístupové pozemky k ich rodinnému domu a majú ich pričlenené k svojmu pozemku C-KN
parcela č. 229/1. Predmetné pozemky sú priľahlými pozemkami k pozemku vo vlastníctve žiadateľov.
Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemkov z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu
k citovaným pozemkom.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 53/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod nehnuteľnosti, pozemok C-KN parcela č. 176/5, v k. ú. Poluvsie, záhrady, o výmere 7 m2
a pozemok C-KN parcela č. 178/3, v k. ú. Poluvsie, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 53 m2 za
cenu 5,- €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre žiadateľov Mgr. Peter Duhaj, trvale bytom
Poluvsie č. 91, 972 16 Pravenec, narodený 00.00.0000, rodné číslo 000000/0000 a manželka Katarína
Duhajová, rod. Mečiarová, trvale bytom Poluvsie č. 11, 972 16 Pravenec, narodená 00.00.0000, rodné
číslo 000000/0000, spočívajúceho v skutočnosti, že pozemok C-KN parcela č. 176/5 a pozemok C-KN
parcela č. 178/3 slúžia ako prístupové pozemky k ich rodinnému domu a majú ich pričlenené k svojmu
pozemku C-KN parcela č. 229/1. Predmetné pozemky sú priľahlými pozemkami k pozemku vo
vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia prejavili záujem o odkúpenie pozemkov z dôvodu zosúladenia
právneho a užívacieho vzťahu k citovaným pozemkom. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia aj
pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením Geometrického plánu č. A-69/2019 zo dňa 4.3.2019,
t.j. vo výške 50,- €, poplatky súvisiace s vyhotovením kúpno - predajnej zmluvy a podaním návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 54/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí berie na vedomie :
Informáciu starostu obce o schválení dotácie na základe žiadosti na rok 2019 prostredníctvom
Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 3.000,- € na kapitálové výdavky. Dotácia je účelovo
určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie Rekonštrukcia obecného úradu a hasičskej zbrojnice,
Poluvsie 251, k.ú. Poluvsie, LV č. 1.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 55/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Prevod finančných prostriedkov v sume 546,33 € za zber železného šrotu a nebezpečného odpadu za
rok 2018 a 2019 v prospech Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 56/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Finančnú pomoc Dobrovoľnému hasičskému zboru Poluvsie vo výške 450,- €.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

U Z N E S E N I E
č. 57/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Poluvsí,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí schvaľuje :
Pozemok E-KN, parcela č. 847, v k. ú. Poluvsie, orná pôda o výmere 2158 m 2 v podiele 3/18-iny vo
vlastníctve obce ako majetok pre obec nepotrebný a neupotrebiteľný.

V Poluvsí, 15.8.2019

Martin Šujan
starosta obce

