
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 14.12.2012 

 

 
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. Správa o práci starostu 
3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 
4. Návrh rozpočtu na rok 2013 
5. Návrh na úpravu VZN obce na rok 2013 
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. 
K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – prijaté uznesenie. 
Starosta obce informoval OZ: 

a) o priebehu súdu s pani Anastáziou Strakovou, 
b) o podpisovaní Zmlúv o budúcich zmluvách s Východoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. a občanmi, 
c) o objednaní plastových dverí pre obecné nájomné byty pána Barana a Zichu, 
d) o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia na diaľničný privádzač, 
e) o žiadosti Architektonického štúdia ATRIUM – prijaté uznesenie, 
f) o žiadosti spoločnosti Dopravoprojekt, 
g) o žiadosti spoločnosti JN Smart, s. r. o. – hrací automat, 
h) o výstavbe obecných nájomných bytov v priestoroch bývalej ZŠ – v januári 2013 

investor oboznámi OZ s kompletnou dokumentáciou. 
K 3. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu 
rozpočtu na rok 2012 – prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh rozpočtu na 
roky 2013 - 2015 – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu 
VZN na rok 2013 – v tomto bode OZ žiada upraviť sadzbu dane sa psa na 7, 00 Eur – prijaté 
uznesenie. 
K 6. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy: 



a) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s neuhradenou pohľadávkou po 
zosnulom Petrovi Sabolovi – prijaté uznesenie,  

b) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prenájme KD pre mládež na 
Silvestra – prijaté uznesenie, 

c) hlavný kontrolór obce pán Schimara oboznámil obecné zastupiteľstvo o vykonaní 
kontroly a výsledkoch z tejto kontroly – prijaté uznesenie, 

d) Mgr. Monika Kubizniaková sa informovala na možnosť zriadenia a financovania klubu 
dôchodcov – prijaté uznesenie, 

e) ďalej v tomto bode prebehla diskusia ohľadne vriec na separovaný zber, o prekopanej 
ceste pri dome pána Tizíka a pani Labovej – prijaté uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 14.12.2012 

 

 
Uznesenie č. 61/2012 
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu. 
 
 
Uznesenie č. 62/2012 
OZ berie na vedomie žiadosť Architektonického štúdia ATRIUM ohľadne vydania záväzného 
stanoviska k územnému konaniu na výstavbu plynovodu z obce Bretejovce k priemyselno-
logistickému centru a žiada starostu obce spracovať vyjadrenie podľa schváleného UPNO 
obce Nová Polhora.  
 
 
Uznesenie č. 63/2012 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2012 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 64/2012 
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 65/2012 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2012 o miestnych 
daniach z nehnuteľnosti, za psa a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 66/2012 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2012 o cintorínskych 
poplatkoch ako aj ostatných poplatkoch – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 67/2012 
OZ žiada starostu obce zistiť stav v dedičskom konaní a uplatniť si pohľadávku v dedičskom 
konaní po zosnulom Petrovi Sabolovi. 
 
 
Uznesenie č. 68/2012 
OZ schválilo prenájom KD pre mládež na Silvestra 
Hlasovanie: jednohlasne 
 



Uznesenie č. 69/2012 
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly – podľa prílohy. 
 
 
Uznesenie č. 70/2012 
Mgr. Monika Kubizniaková žiada starostu obce zistiť možnosť zriadenia a financovania klubu 
dôchodcov v obci. 
 
 
Uznesenie č. 71/2012 
OZ vznieslo pripomienku na prekopávku cesty pred domom p. Tizika a p. Labovej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Milan Kapajčík    .................................................................. 
Ladislav Köver    .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová  .................................................................. 
 
Schválil:  
Šimčák Anton   .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


