
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 01.03.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Mimoriadne 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. Obecné nájomné byty – postup prác 
2. Poistenie majetku obce – prejednanie poistnej zmluvy 
3. Preloženie sirény   
4. Zrušenie skladu CO 
5. Presťahovanie resp. zrušenie knižnice 
6. PPA – preplatenie DPH 
7. Rôzne 
 

 
Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mgr. Monika Kubizniaková  
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 

 
K 1. bodu – starosta obce informoval OZ o postupe prác ohľadne výstavby obecných nájomných 
bytov – o potrebe zverejnenia zámeru na prenájom pozemkov a budovy a jeho zdôvodnenie 
verejným oznamom minimálne 15 dní pred podpísaním nájomnej zmluvy na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce s dobou zverejnenia po celú dobu – prijaté uznesenie.  
K 2. bodu – starosta obce oboznámil OZ s návrhom poistnej zmluvy na majetok obce. Do teraz bol 
majetok obce poistení v poisťovni Union. Keďže došlo k navýšeniu hodnoty majetku, je potrebná aj 
zmena poistenia. Výber poisťovateľa bol riešený cez výberové konanie prostredníctvom Združenia 
obcí Košice - okolie. Vo výberovom konaní bola úspešná poisťovňa Kooperativa VIENNA INSURANCE 
GROUP – prijaté uznesenie. 
K 3. bodu – starosta obce informoval OZ, že konzultoval na Obvodnom úrade Košice – okolie – odbor 
krízového riadenia v Košiciach možnosť preloženia sirény. Sirénu je možné preložiť po písomnej 
žiadosti Obvodného úradu Košice – okolie – odbor krízového riadenia na vlastné náklady obce – 
prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – starosta obce navrhol OZ presťahovanie skladu CO do Moldavy nad Bodvou. Je potrebné 
zabezpečiť dopravu – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – starosta obce navrhol OZ v súvislosti s rekonštrukciou budovy č. 94 a zároveň nezáujmu 
občanov o využívanie tejto inštitúcie už niekoľko rokov presťahovanie resp. zrušenie knižnice – prijaté 
uznesenie. 
K 6. bodu – starosta obce informoval OZ, že obec Nová Polhora je uvedená v zverejnenom zozname 
obcí PPA na podanie žiadosti o preplatenie DPH z realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácii a 
chodníkov.   
K 7. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy: 

a) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou obce Šarišské Bohdanovce ako zriaďovateľa ZŠ a MŠ 
Šarišské Bohdanovce o finančný príspevok na dovybavenie ŠJ – prijaté uznesenie. 

b) Starosta obce oboznámil OZ so sťažnosťou pána Feňaka 
c) Riešenie Zmien a doplnkov ÚPN-O Nová Polhora, rozšírenie cintorína. 
d) Príprava osláv 70. výročia založenia obce a stretnutia troch Polhôr. 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 01.03.2013 

 

 
Uznesenie č. 15/2013 
OZ schválilo zverejnenie zámeru na prenájom parciel č. 1/1, 1/2 a 1/3 s budovou bývalej základnej 
školy súp. číslo 94 s dôvodnením rekonštrukcie a nadstavby nad budovou bývalej základnej školy. 
Rekonštrukcia a nadstavba má byť vykonaná na náklady nájomcu s odkúpením bytov obcou po 
kolaudácii s využitím úveru od ŠFRB. Nakoľko sú pozemky a stavba na nich majetkom obce, budúci 
stavebník musí mať právny vzťah k predmetným pozemkom a budove. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 16/2013 
OZ schválilo uzatvorenie novej poistnej zmluvy na majetok obce podľa predloženého návrhu 
a poveruje starostu zmluvu podpísať. 
 Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 17/2013 
Členovia OZ sa vyjadrili, že sirénu na varovanie obyvateľstva je potrebné preložiť na budovu 
kultúrneho domu. 
 
 
Uznesenie č. 18/2013 
OZ žiada starostu obce zabezpečiť presťahovanie materiálu CO do Moldavy nad Bodvou. 
 
 
Uznesenie č. 19/2013 
OZ žiada starostu obce zabezpečiť zrušenie obecnej knižnice z dôvodu nezáujmu občanov 
o využívanie tejto inštitúcie už niekoľko rokov. 

 
 
Uznesenie č. 20/2013 
OZ schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 16,00 € na dovybavenie ŠJ pri ZŠ a MŠ 
Šarišské Bohdanovce pre obec Šarišské Bohdanovce. 
Hlasovanie: jednohlasne 

 
 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Bálint    .................................................................. 
Mgr. Monika Kubizniaková .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová  .................................................................. 
 
Schválil:  
Šimčák Anton   .................................................................. 


