
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 08.02.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton 
Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnila 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 obce 
3. Plán práce OZ na rok 2013  
4. Príprava stretnutia s dôchodcami 
5. Turnaj Troch Polhôr – 70. výročie založenia obce 
6. Výstavba obecných nájomných bytov 
7. Rôzne 
 

 
 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak 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 – prijaté uznesenie. 
V tomto bode informoval starosta obce OZ o priebehu vymáhania pohľadávky od p. Andrejcovej – 
prijaté uznesenie.  
K 3. bodu – starosta predniesol návrh plánu práce OZ na rok 2013 (písomný materiál) – prijaté 
uznesenie. 
K 4. bodu – starosta obce informoval OZ o pripravovanom stretnutí s dôchodcami. Sponzori prispeli 

na túto akciu nasledovne: 

  Nová Polhora Invest  200,00 EUR 

  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 – 1 ks uterák a 1 ks mydlo – prijaté uznesenie. 

K 5. bodu – v tomto bode OZ rozhodlo o konaní osláv 70. výročia založenia obce spolu s Turnajom 
Troch Polhôr – prijaté uznesenie. 
Pri tejto príležitosti bola ponúknutá zo strany pánov Danielovcov podpora o zabezpečenie technickej 
stránky osláv, t.j. zabezpečenie a postavenie pódia so strechou, ozvučenia, grafickej propagácie 
poprípade aj sponzorského príspevku a pod.  
K 6. bodu – v tomto bode programu boli prejednané otázky súvisiace s plánovanou rekonštrukciou 
budovy základne školy na obecné nájomné byty dodávateľskou formou na náklady dodávateľa 
s odkúpením po kolaudácii z prostriedkov poskytnutých ŠFRB, ako aj možnosti zabezpečenia 
technickej vybavenosti plánovaných bytov – prijaté uznesenie. 
K 7. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na tému úspory elektrickej energie na verejné osvetlenie. 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 08.02.2013 

 

 
Uznesenie č. 09/2013 
OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 
 
 
Uznesenie č. 10/2013 
OZ berie na vedomie informáciu o riešení vymáhania pohľadávky pani Andrejcovej voči obci.  
 
 
Uznesenie č. 11/2013 
OZ schvaľuje plán práce OZ na rok 2013.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 12/2013 
OZ schvaľuje uskutočnenie akcie stretnutie s dôchodcami na deň 10.02.2012 o 15:00 hod. 
v kultúrnom dome.  
 
 
Uznesenie č. 13/2013 
OZ odsúhlasilo termín konania osláv 70. výročia založenia obce spolu s Turnajom Troch Polhôr a to 
13.07.2013 – 14.07.2013. 

 
 
Uznesenie č. 14/2013 
OZ žiada starostu vykonať potrebné kroky k plánovanej rekonštrukcii budovy súpisné č. 94 na obecné 
nájomné byty. 

 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
František Kubizniak    .................................................................. 
Milan Kapajčík    .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová  .................................................................. 
 
Schválil:  
Šimčák Anton   .................................................................. 
 
 
 
 


