
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 19.04.2013 

 

 
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 
3. Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2013  
4. Výročná správa za rok 2012 
5. Záverečný účet obce za rok 2012 
6. Rôzne 
 

 
 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint 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. 

K 3. bodu – čerpanie rozpočtu za 1.Q 2013 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – prijaté 
uznesenia.  

K 4. bodu – hlavný kontrolór p. Schimara predniesol Výročnú správu za rok 2012. V tomto 
bode programu starosta obce predniesol Správu nezávislého audítora o overení individuálnej 
účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a návrh zmluvy medzi obcou Nová 
Polhora a nezávislým audítorom na rok 2013 – prijaté uznesenia. 
K 5. bodu – Záverečný účet obce za rok 2012 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – prijaté 
uznesenie. 

K 6. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy: 
a) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. o vydanie 

záväzného stanoviska k dokumentácii na stavebné povolenie pre stavbu Diaľničný privádzač 
Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

b) Stav v príprave osláv 70. výročia založenia obce – prijaté uznesenie. 
c) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou obce Ploské o sponzorský príspevok na spádové 

oslavy Dňa detí – prijaté uznesenie. 
d) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou občana Emila Nickela o odpustenie platenia dane 

z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a ostatných poplatkov – prijaté uznesenie. 
e) V tomto bode sa OZ informovalo na prácu správcu cintorína a na odstránenie kameňov 

z verejného priestranstva pred rodinným domom pána Ľubomíra Mesároša – prijaté 
uznesenia.  



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 19.04.2013 

 

 
Uznesenie č. 26/2013 
OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 
 
Uznesenie č. 27/2013 
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1.Q 2013 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 28/2013 
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 
a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.  
 
Uznesenie č. 29/2013 
OZ schvaľuje Výročnú správu za rok 2012. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 30/2013 
OZ schvaľuje zmluvu s nezávislým audítorom na rok 2013 a poveruje starostu obce túto 
zmluvu podpísať. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 31/2013 
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 32/2013 
OZ schvaľuje záväzné stanovisko obce k stavbe Diaľničný privádzač Nová Polhora v znení: 
Obec Nová Polhora súhlasí so stavbou Diaľničný privádzač Nová Polhora v súlade s vydaným 
územným rozhodnutím.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 33/2013 
OZ berie na vedomie informáciu o priebehu príprav osláv 70. výročia založenia obce. 
 
Uznesenie č. 34/2013 
OZ schvaľuje sponzorský príspevok pre obed Ploské na spádové oslavy Dňa detí  
vo výške 100 €.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 35/2013 
OZ berie na vedomie žiadosť pána Emila Nickela o odpustenie platenia dane z nehnuteľností, 

poplatku za komunálny odpad a ostatných poplatkov. Danou žiadosťou sa bude OZ zaoberať 

pri príprave VZN obce o miestnych daniach z nehnuteľností, za psa  a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2014. 



Uznesenie č. 36/2013 
OZ žiada starostu obce riešiť so správcom cintorína rozhrnutie zeminy na cintoríne. 
 
Uznesenie č. 37/2013 
OZ žiada starostu obce vyzvať občana Ľubomíra Mesároša na odstránenie kameňov 
z verejného priestranstva pred jeho rodinným domom. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Bálint     .................................................................. 
Ladislav Köver    .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 
 


