
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 16.09.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Mimoriadne 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. Prejednanie vstupu obce do MAS OPAL 
4. Stav v realizácii výstavby obecných nájomných bytov 
5. 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 – starosta obce oboznámil OZ s princípmi prístupu LEADER a s možnosťou vstupu 
obce do MAS OPAL, prebehla diskusia – prijaté uznesenie. 

K 4. bodu – Ing. Dušan Riňák informoval OZ o stave v realizácii výstavby 12 BJ, prebehla 
diskusia – prijaté uznesenie.  
K 5. bodu – starosta obce oboznámil OZ s Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu, 
v ktorom schvaľuje vykonanie projektu JPÚ v katastrálnom území Nová Polhora. 
        - starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pána Jána Jergu o odkúpenie 
akordeónu – OZ prehodnotí žiadosť na ďalšom zasadnutí. 
        - starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pani Aleny Štefkovej zakúpiť 
materiál – potrubie na prekrytie prícestného rigola pozdĺž jej pozemku, prebehla diskusia – 
prijaté uznesenie. 
        -  starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pani Nečovej o finančný príspevok 
na vydanie CD – prijaté uznesenie. 
        -  Mgr. Monika Kubizniaková žiada starostu obce umožniť presun obecnej 
knižnice do kultúrneho domu (bývalá miestnosť skladu CO). 
                  -  v tomto bode prebehla diskusia na nerešpektovanie autobusovej zastávky pri 
kultúrnom dome šoférmi eurobusu, a. s. – prijaté uznesenie. 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 16.09.2013 

 

 
Uznesenie č. 59/2013 
OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 
 
Uznesenie č. 60/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na svojom zasadnutí sa  o b o z n á m i l o s princípmi 
prístupu LEADER a  s c h v a ľ u j e zaradenie obce do územia pôsobnosti verejno-
súkromného partnerstva MAS OPAL. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 61/2013 
OZ žiada v projekte výstavby 12 BJ obecných nájomných bytov zohľadniť odvodnenie terasy, 
odvodnenie pivníc, riešenie zvodov dažďovej vody klasickým spôsobom a riešiť tepelný 
odpor. 
 
Uznesenie č. 62/2013 
OZ žiada, aby pani Štefková konkretizovala typ rúr, dĺžku a celkovú cenu materiálu 
potrebného na celkové prekrytie prícestného rigola. 
 
Uznesenie č. 63/2013 
OZ s dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce neschvaľuje finančný príspevok pre 
pani Nečovú na vydanie CD. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
Uznesenie č. 64/2013 
OZ žiada starostu obce vyzvať eurobus, a.s. na rešpektovanie miesta autobusovej zastávky 
pri kultúrnom dome. 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Vladimír Bálint    .................................................................. 
 

Ladislav Köver    .................................................................. 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 


