
Zápis z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 01.02.2012 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce 
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci (poslanec Milan Kapajčík sa 
ospravedlnil), 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. Kontrola plnenia uznesení 
2. Prejednanie žiadosti p. Róberta Daniela na prenájom časti obecnej cesty 
3. Plán práce OZ na rok 2012 
4. Správa o práci starostu obce 
5. Príprava stretnutia s dôchodcami 
6. Príprava verejného zhromaždenia občanov 
7. Posúdenie žiadosti DOPRAVOPROJEKTU, a. s. k dokumentácii na územné konanie 

Diaľničného privádzača Nová Polhora 
8. Rôzne  

 
Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Ladislav Köver 
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 
 

 
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. Bolo konštatované plnené jednotlivých 
uznesení. 
K 2. bodu – starosta obce predniesol žiadosť p. Róberta Daniela na prenájom časti obecnej cesty 
parcela č. 155/1 v súvislosti s plánovanou výstavbou prístupovej cesty k parcele č. 250/9, na ktorej 
chce p. Daniel postaviť rodinný dom – prijaté uznesenie. 
K 3. Bodu – starosta predniesol návrh plánu práce OZ na rok 2012 – písomný materiál. 
K 4. bodu – v rámci informácie o práci starostu boli poslanci informovaní o zabezpečení potravinovej 
pomoci pre občanov a príprave projektu na zberný dvor – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – starosta obce informoval OZ o pripravovanom stretnutí s dôchodcami. Sponzori prispeli 
na túto akciu nasledovne: 

o  Nová Polhora Invest   300,00 EUR 
o  Agrok, s. r. o.     50,00 EUR 

Pripravovaný program – p. Brutovský s manželkou s Družstevnej pri Hornáde. O varenie sa postará 
Vlasta Boldižárová. Darček pre pozvaných – 3 ks utierok – prijaté uznesenie. 
K 6. bodu – starosta navrhol uskutočniť verejné zhromaždenie na deň 18.03.2012 – prijaté uznesenie. 
K 7. bodu – starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou DOPRAVOPROJEKTU, a. s. o vyjadrenie obce 
k dokumentácii na územné konanie Diaľničného privádzača Nová Polhora – prijaté uznesenie. 
K 8. bodu – starosta obce informoval OZ o ponuke zakreslenia obce do maľovanej mapy – prijaté 
uznesenie.  
Ďalej v tomto bode bolo prerokované členstvo obce v Regionálnom vzdelávacom centre Košice (RVC) 
– prijaté uznesenie. 
 



Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 01.02.2012 

 

 
Uznesenie č. 6/2012 
OZ súhlasí s prenájmom časti obecnej cesty parcela č. 155/1 k.ú. Nová Polhora pre p. 
Róberta Daniela na dobu výstavby cesty podľa spracovaného projektu, k čomu žiada starostu 
obce vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu so žiadateľom 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 7/2012 
OZ schvaľuje plán práce OZ na rok 2012.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 8/2012 
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.  
 
Uznesenie č. 9/2012 
OZ schvaľuje uskutočnenie akcie stretnutie s dôchodcami na deň 05.02.2012 o 15:00 hod. 
v kultúrnom dome.  
 
Uznesenie č. 10/2012 
OZ schvaľuje záväzné stanovisko obce podľa § 4 ods. 3 písmena d. Zákona č. 369/90 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 11/2012 
OZ schvaľuje termín uskutočnenia verejného zhromaždenia občanov na deň 18.03.2012 
o 15:00 hod.  
 
Uznesenie č. 12/2012 
OZ neschvaľuje zakreslenie obce do maľovanej mapy z dôvodu nedostatku financií. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 13/2012 
OZ schvaľuje členstvo obce v RVC Košice. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 

Overovatelia: 
Mgr. Monika Kubizniaková ............................................... 
Ladislav Köver ................................................................... 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová ...................................................... 
 
Schválil:  
Šimčák Anton..................................................................... 


