
Zápis z mimoriadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 23.02.2012 

 

 
Prítomní: podľa priloženej 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. Informácia o splatnosti úveru k 28.02.2012 
2. Pôžička od firmy REKOM, s. r. o. 
3. Riešenie situácie budovy bývalej ZŠ 
4. Posudzovanie vplyvov na ŽP – Protipovodňová aktivita 
5. Rôzne 

 
Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint a Ladislav Köver 
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 
 

 
K 1. bodu – starosta obce informoval OZ, že k dátumu 28.02.2012 je splatný krátkodobý úver 
v OTP banke poskytnutý na prefinancovanie výstavby chodníka. Taktiež informoval OZ o tom, 
že Pôdohospodárska platobná agentúra zatiaľ nevykonala kontrolu uskutočnených prác, 
preto zatiaľ nepreplatí zaplatené výdavky na túto rekonštrukciu. Zároveň informoval OZ 
o tom, že situáciu ohľadne splatnosti úveru je nutné riešiť nakoľko OTP banka by mohla 
pristúpiť k riešeniu svojej pohľadávky voči obci v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru. Situáciu 
by bolo možné riešiť prijatím nového úveru alebo prijatím pôžičky od iného subjektu.  
K 2. bodu – v súvislosti s predchádzajúcim bodom starosta obce informoval OZ, že jednal so 
zástupcami firmy REKOM, s. r. o. o bezúročnej pôžičke za účelom splatenia úveru vo výške 
12 000 EUR splatného 28.02.2012 a zároveň požiadal OZ, aby schválilo bezúročnú pôžičku za 
vyššie uvedeným účelom – prijaté uznesenie. 
K 3. bodu – starosta obce informoval OZ o možnosti výstavby obecných nájomných bytov 
v budove bývalej ZŠ formou realizácie súkromným investorom, s tým, že skolaudované byty 
obec odkúpi spätne za využitia úveru ŠFRB.  Obci odpadá náklad na výberové konanie, na 
projekt a pod. Na túto tému prebehla diskusia a bolo prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – starosta obce informoval OZ o výzve z MŽP o potrebe doplnenia žiadosti na 
protipovodňové opatrenia – posudzovanie vplyvov na ŽP – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – v tomto bode starosta obce informoval OZ o nevysporiadaných vlastníckych vzťahoch 
k poľnej ceste za záhradami – za školou, kde vlastníci sú prevažne občania obce Ploské. V súvislosti 
s ďalším rozvojom obce resp. nadväzujúceho územia upozornil poslancov o nutnosti odkúpenia, 
alebo iného prevodu tohto pozemku na obec. Pokiaľ obec nebude vlastníkom tohto pozemku, bude 
len veľmi ťažké resp. nemožné riešiť v tomto území akékoľvek stavebné aktivity – prijaté uznesenie. 
 
 
 



Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 23.02.2012 

 

 
Uznesenie č. 14/2012 
OZ schvaľuje požiadať firmu REKOM, s. r. o. o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 
12 000 EUR so splatnosťou po preplatení úveru Poľnohospodárskou platobnou agentúrou 
z prostriedkov rozvoja vidieka a žiada starostu obce podpísať zmluvu o pôžičke.  
Hlasovanie: jednohlasne  
 
Uznesenie č. 15/2012 
OZ súhlasí s výstavbou obecných nájomných bytov z budovy bývalej ZŠ súkromnou firmou 
a žiada starostu obce pripraviť ďalšie materiály týkajúce sa nájomnej zmluvy a zmluvy so 
ŠFRB, ktoré následne predloží na zasadnutie OZ. 
Hlasovanie: ÁNO   (p. Bálint, p. Kubizniak, p. Köver) 
  ZDRŽAL SA   (p. Kapajčík) 
 
Uznesenie č. 16/2012 
OZ žiada starostu obce doplniť požadované materiály zo strany MŽP k žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok – Protipovodňová ochrana obce Nová Polhora. 
 
Uznesenie č. 17/2012 
OZ žiada starostu obce zabezpečiť dokument podľa zákona č. 24/2006 Zb. z.  o posudzovaní 
vplyvov na ŽP a súhlasí s preplatením finančných nákladov na spracovanie tohto materiálu vo 
výške cca 2500 EUR z rozpočtu obce, ktoré po schválení MŽP budú obci refundované. 
 
Uznesenie č. 18/2012 
OZ žiada starostu obce podniknúť kroky k odkúpeniu pozemku cesty za budovou bývalej ZŠ. 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Bálint  ................................................................. 
 
Ladislav Köver ................................................................... 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová ...................................................... 
 
Schválil:  
Šimčák Anton..................................................................... 
 


