
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 21.06.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta 
obce Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov (poslanec 
Bálint 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. Kamerový systém 
2. Stav v príprave osláv 70. výročia založenia obce a 42. ročníka futbalového turnaja „Troch 

Polhor“  
3. 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 predložil OZ spresnenie údajov výberového konania – zákazka s nízkou 
hodnotou – Zvýšenie prevencie kriminality v obci Nová Polhora – kamerový systém – prijaté 
uznesenie. 

K 2. bodu – starosta obce informoval OZ o priebehu príprav osláv 70. výročia založenia obce a 42. 
ročníka futbalového turnaja „Troch Polhor“. Na túto tému prebehla diskusia – prijaté uznesenie. 

K 3. bodu – starosta obce predložil OZ návrh projektu bytového domu – 12 BJ obecné nájomné byty 
k stavebnému povoleniu na pripomienkovanie – prijaté uznesenie. 
       - starosta obce informoval OZ o možnosti dodávky kameninového materiálu z US Steel 
Košice. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 
       - starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou cestujúcich občanov o zabezpečenie zachádzky 
autobusového spoja s odchodom 6:50 z autobusovej stanice Košice do obce Nová Polhora. V tejto 
súvislosti informoval tiež OZ, že SAD Košice bude požadovať určité finančné prostriedky na prípadné 
vykrytie nákladov spojených so zachádzkou autobusového spoja – prijaté uznesenie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 21.06.2013 

 

 
Uznesenie č. 46/2013 
OZ po prehodnotení jednotlivých ponúk schvaľuje za dodávateľa kamerového systému pre 
projekt Zvýšenie prevencie kriminality v obci Nová Polhora firmu CASSOTECH, s. r. o., 
Aténska 11, 040 13  Košice a žiada starostu obce zabezpečiť podpísanie zmluvy o dodávke 
kamerového systému s uvedenou firmou.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 47/2013 
OZ berie na vedomie informáciu o stave v príprave osláv 70. výročia založenia obce. 
 
Uznesenie č. 48/2013 
OZ berie na vedomie predložený projekt bytového domu – 12 BJ – obecné nájomné byty 
a žiada predložiť do zastupiteľstva komplexnú projektovú dokumentáciu. 
 
Uznesenie č. 49/2013 
OZ súhlasí s navozením kameninového materiálu 0/32, 0/16, 0/8 z US Steel Košice – každý 
druh po dve fúry.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 50/2013 
OZ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o preprave s Eurobus, a. s. Košice na 
zachádzanie autobusového spoja s odchodom 6:50 hod s autobusovej stanice Košice 
a podieľaním sa obce na refundácii nákladov spojených so zachádzkou podľa podmienok 
stanovených v zmluve.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Milan Kapajčík     .................................................................. 
Ladislav Köver    .................................................................. 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 
 
 
 
 


