
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 03.10.2012 

 

 
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 František Kubizniak 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. Správa o práci starostu 
3. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012 
4. Plnenie volebného programu za 1. polrok 2012 
5. Rôzne 

 
 

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

 
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení.  
K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – pán Anton Šimčák – prijaté 
uznesenie. 
Starosta obce informoval OZ: 

a) o preplatení finančných prostriedkov z PPA na realizáciu rekonštrukcie MK 
a chodníkov, ktorými sa splatil krátkodobý bankový úver v OTP banke a časť 
krátkodobej finančnej výpomoci od spoločnosti REKOM, s. r. o., 

b) že PPA má zverejniť žiadateľov o preplatenie DPH – spoluúčasť obce 5 %, 
c) že spoločnosť REKOM, s. r. o. zaslala Dobropis neoprávnených položiek, 
d) o platení záväzkov obce, 
e) o rozšírení pozemku cintorína, o zbernom dvore a o protipovodňovej ochrane obce, 
f) o riešení cesty k pozemku za pozemkom p. Tureka – starosta obce zaslal žiadosť na 

katastrálny úrad Košice – okolie o opravu zákresov pozemkov v katastrálnej mape 
podľa skutkového stavu, 

g) o financovaní pohrebu nebohého Jozefa Mutňana, 
h) o nedoplatkoch na daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady – prijaté uznesenie. 
K 3. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla plnenie rozpočtu 
za 1. polrok 2012 – prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – starosta obce konštatoval, že v roku 2012 plnenie volebného programu v oblasti 
investícií je podľa finančných možnosti obce. V prvom rade treba doriešiť vyplatenie 
vykonaných investícií predovšetkým žumpy pri obecných nájomných bytoch a rekonštrukciu 



kancelárií obecného úradu. Zároveň starosta oboznámil OZ s možnosťou podania žiadosti 
v rámci Programu obnovy dediny 2013 – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy: 

a) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že dňa 25.10.2012 sa uskutoční 
v miestnom KD územné konanie k diaľničnému privádzaču, 

b) obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so VZN – na zvýšenie finančného pásma 
nákladov na nákup potravín v MŠ – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvo žiadosť pána Imricha Palaščáka 
a pána Juraja Nickela o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy – prijaté uznesenie, 

d) prebehla diskusia na tému zabezpečenia prekrytia pavlače pri 6BJ lexanom, 
e) ďalej v tomto bode pani Mgr. Monika Kubizniaková ako predsedníčka školskej rady 

oboznámila obecné zastupiteľstvo s požiadavkami rodičov detí z MŠ. Rodičia žiadajú: 
 vyhlásiť zber papiera, 
 upevniť hojdačku na školskom dvore, 
 vyhlásiť brigádu na úpravu školského dvora, 
 pán Pallesitz sa informoval na možnosť oplotenia MŠ zo vstupnej strany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 03.10.2012 

 

 
Uznesenie č. 45/2012 
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu. 
 
Uznesenie č. 46/2012 
OZ žiada starostu obce zaslať neplatičom na daniach a poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady poslednú výzvu pred exekúciou. 
 
Uznesenie č. 47/2012 
OZ žiada starostu obce preveriť možnosť prideľovania súpisných čísel v obci. 
 
Uznesenie č. 48/2012 
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 49/2012 
OZ žiada starostu obce riešiť podanie žiadosti v rámci Programu obnovy dediny 2013 na 
revitalizáciu verejného priestranstva po starom baráku.  
 
Uznesenie č. 50/2012 
OZ schvaľuje návrh VZN – na zvýšenie finančného pásma nákladov na nákup potravín v MŠ, 
na základe žiadosti vedúcej školskej jedálne a súhlasu rodičov, od 01.11.2012. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 51/2012 
OZ súhlasí s predĺžením platnosti nájomnej zmluvy pre pána Imricha Palaščáka a pána Juraja 
Nickela. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Bálint  ................................................................ 
Milan Kapajčík .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová ...................................................... 
 
Schválil:  
Šimčák Anton..................................................................... 
 
 
 


