
Z Á P I S 
z mimoriadneho  zasadnutia OZ uskutočneného  

dňa 16.01.2012 v zasadačke obecného úradu 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta 
obce Anton Šimčák . Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci (poslankyňa Mgr. Monika 
Kubizniaková sa ospravedlnila), preto pán starosta konštatoval, že OZ je schopné právoplatne 
uznášať sa. Prítomných poslancov oboznámil s programom zasadnutia, po jednohlasnom 
schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých bodoch programu zasadnutia OZ. 
 
Program: 

1. Informácie o činnosti telovýchovnej jednoty 
2. Sedliacka zábava 
3. Žiadosť na protipovodňové opatrenia 
4. Rôzne  

 
Za overovateľov boli určení: Kubizniak František a Bálint Vladimír 

Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 
 

 
K 1. bodu – starosta obce požiadal zástupcov TJ, aby informovali OZ o činnostiach 
a financovaní TJ za rok 2011. Pán Stanislav Lukačko a pán Róbert Vengrín oboznámili OZ 
s činnosťami TJ a komentovali sponzorovanie TJ. Na to reagoval starosta obce 
konštatovaním, že financovanie činnosti TJ v roku 2011 bolo nasledovné:  

 v marci 2011 z obecného rozpočtu  -  200 € 

 sponzoring od firmy Nová Polhora Invest -  500 €  
             Terax Plus  -  200 € 

 starosta     -  100 € 

 za železný šrot    -  100 € 
---------------------------------------------------------------------     
SPOLU      1 100 € 

 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 
K 2. bodu – prebehla diskusia ohľadom organizovania sedliackej zábavy. Došlo k dohode, že 
zábavu zorganizuje TJ. Sedliacka zábava sa uskutoční 11.02.2012 o 19. hodine v kultúrnom 
dome. Cena vstupenky je 13 € na osobu. V cene je zahrnuté: káva, večera, zabíjačkové 
špeciality, tombola a zábava. Vstupenky sa dajú zakúpiť u p. Stanislava Lukačka a u p. 
Róberta Vengrína – prijaté uznesenie. 
K 3. bodu – starosta obce oznámil OZ, že do 20.01.2011 je potrebné podať žiadosť na 
protipovodňové opatrenia – prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o prenájom priestorov kuchyne 
v kultúrnom dome od firmy FarmaNPol, s. r. o (p. Hamžík) a so žiadosťou o prenájom triedy 
v budove bývalej ZŠ – prijaté uznesenia.  
 



Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 16.01.2012 

 

 
Uznesenie č. 1/2012 
OZ berie na vedomie informácie o činnosti TJ. 
 
Uznesenie č. 2/2012 
OZ žiada starostu obce, aby zabezpečil vypratanie výčapu v kultúrnom dome a oboznámenie 
občanov obce o pripravovanej sedliackej zábave a to vyhlásením v miestnom rozhlase. 
 
Uznesenie č. 3/2012 
OZ schvaľuje podanie žiadosti na ministerstvo ŽP projektu: 

o názov projektu: Protipovodňová ochrana obce Nová Polhora 
o výška celkových výdavkov na projekt: 499 550,40 Eur 
o výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 499 550,40 Eur 
o výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov 24 997,52 Eur 
o spôsob financovania projektu: vlastné zdroje 
o kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP-PO2-11-1  

Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 4/2012 
OZ nesúhlasí s prenájmom kuchyne v kultúrnom dome pre firmu FarmaNPol, s. r. o. 
Hlasovanie: NIE   (p. Vladimír Bálint, p. Milan Kapajčík a p. Ladislav Köver) 
          ZDRŽAL SA  (p. František Kubizniak) 
 
Uznesenie č. 5/2012 
OZ súhlasí s prenájmom triedy v budove bývalej ZŠ pre firmu MVDr. Štefan Izák – Dr. Čuvač.  
OZ žiada starostu obce zapracovať do zmluvy platenie nájomného 3 mesiace vopred, 
výpovednú lehotu 1 mesiac a výšku nájomného 66,50 € mesačne.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Overovatelia: 
Kubizniak František ............................................................ 
 
Bálint Vladimír ................................................................... 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová ....................................................... 
 
Schválil:  
Šimčák Anton...................................................................... 
 


