
Zápis z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 23.04.2012 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce 
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci, 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. Informácia o práci starostu 
3. Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2012 
4. Výročná správa za rok 2011 
5. Správa nezávislého audítora  
6. Rôzne 

 
 

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

 
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. Bolo konštatované plnenie 
jednotlivých uznesení – prijaté uznesenie. 
K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – pán Anton Šimčák – prijaté 
uznesenie 
K 3. bodu – hlavný kontrolór p. Schimara predniesol Plán a plnenie príjmov a výdavkov za 1. 
Q 2012 – prijaté uznesenie 
K 4. bodu – hlavný kontrolór p. Schimara predniesol Výročnú správu za rok 2011 – prijaté 
uznesenie. 
K 5. bodu – starosta obce predniesol Správu nezávislého audítora – prijaté uznesenie. 
K 6. Bodu 

a) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípisom Nová Polhora Invest, s. r. o. 
ohľadne zámeru Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. zdvojiť existujúce 
vedenie 1 x 400 kW prechádzajúce katastrálnym územím obce – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s listom p. Palíra ohľadne zaujatia 
stanoviska obce k zámeru využitia jeho pozemku na stavebné účely – prijaté 
uznesenie, 

c) starosta obce informoval zastupiteľstvo o žiadosti súkromnej firmy na možnosť 
prevádzky čistenia peria v obci – prijaté uznesenie. 

d) ďalej v tomto bode prebehla diskusia na tému písania obecnej kroniky, vedenia 
obecnej knižnice, klubovne pre mladých, hrobových miest, upratovania obecného 
úradu, možnosti osadenia dopravných značiek a zakúpenia a výsadby stromčekov na 
detskom ihrisku miestnej materskej školy – prijaté uznesenia. 



Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 23.04.2012 

 

 
Uznesenie č. 19/2012 
OZ určuje nový termín verejného zhromaždenia na 29.04.2012 o 15:00 hod. s pôvodným 
programom.  
 
Uznesenie č. 20/2012 
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu. 
 
Uznesenie č. 21/2012 
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1. Q 2012 
 
Uznesenie č. 22/2012 
OZ žiada starostu obce pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ úpravu rozpočtu. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 23/2012 
OZ schvaľuje Výročnú správu za rok 2011. 
 
Uznesenie č. 24/2012 
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora.  
 
Uznesenie č. 25/2012 
OZ poveruje a žiada starostu obce zaslať list na KSK. 
 
Uznesenie č. 26/2012 
OZ žiada starostu obce prejednať list p. Palíra s pracovníčkou stavebného úradu p. Ing. 
Michalíkovou a následne o jej stanovisku informovať OZ na verejnom zhromaždení v nedeľu 
29.04.2012.  
 
Uznesenie č. 27/2012 
OZ schvaľuje umožniť prevádzku čistenia peria. 
 
Uznesenie č. 28/2012 
OZ schvaľuje za kronikárku obce Mgr. Moniku Kubizniakovú a žiada starostu obce vytvoriť 
materiálne zabezpečenie. 
 
Uznesenie č. 29/2012 
OZ žiada starostu obce upozorniť cvičiacich v klubovni, aby dodržiavali prevádzkový poriadok 
do 22:00 hod. 
 
Uznesenie č. 30/2012 
OZ žiada starostu obce požiadať o odkúpenie parcely č. 250/4 o výmere 1486 m2 za účelom 
rozšírenia cintorína. 
OZ navrhne organizáciu cintorína po fyzickej obhliadke na tvare miesta. 



Uznesenie č. 31/2012 
OZ žiada starostu preveriť možnosť osadenia dopravných značiek v obci. 
 
Uznesenie č. 32/2012 
OZ žiada starostu zabezpečiť zakúpenie a výsadbu stromčekov z vnútornej strany detského 
ihriska.  
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Milan Kapajčík  ................................................................. 
 
Ladislav Köver ................................................................... 
 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová ...................................................... 
 
Schválil:  
Šimčák Anton..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


