
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 24.10.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Riadne 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. Čerpanie rozpočtu za 3Q/2013 
4. Rôzne 

 

 
Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Milan Kapajčík  
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 
 
 
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. V súvislosti s uznesením č. 62/2013 
starosta konkretizoval požiadavku pani Štefkovej na prekrytie prícestného rigola s tým, že celkové 
náklady na realizáciu tohto zámeru by stáli obec cca 2 000 € - prijaté uznesenie. V súvislosti 
s uznesením č. 64/2013 starosta informoval o upozornení spoločnosti eurobus, a. s. na rešpektovanie 
miesta autobusovej zastávky dom kultúry (zápis z koordinačnej porady spoločnosti eurobus, a. s. zo 
dňa 09.10.2013).  

K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – prijaté uznesenie. 

K 3. bodu – čerpanie rozpočtu za 3Q/2013 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – po diskusii 
prijaté uznesenie.  

K 4. bodu – v tomto bode starosta obce informoval o zámere Slovenského rozhlasu redakcie 
Regina zrealizovať nahrávku v rámci relácie Zvony nad krajinou z našej obce. Samotné 
nahrávanie sa uskutoční dňa 25.10.2013 s následným odvysielaním relácie dňa 10.11.2013 
v čase od 11:00 hod. – 12:00 hod. a reprízou 11.11.2013 v čase od 21:00 hod. – 22:00 hod. – 
prijaté uznesenie.   
        - Starosta obce informoval o požiadavke občanov na výrub smrekov na cintoríne 
a pred výrub smrekov pred obecným úradom – prijaté uznesenie.  
        - Starosta obce predniesol žiadosť vlastníkov pozemkov pod cintorínom na 
schválenie uloženia inžinierskych sieti v obecnom pozemku č. parcely 155/1 – prijaté 
uznesenie.  
        - Starosta obce vyzval OZ k prehodnoteniu žiadosti pána Jergu na odkúpenie 
akordeónu – prijaté uznesenie.  
        - Poslankyňa OZ pani Mgr. Kubizniaková požiadala starostu obce zabezpečiť 
obnovenie obecnej knižnice v priestoroch kultúrneho domu (bývalá miestnosť skladu CO) – 
prijaté uznesenie.  
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 24.10.2013 

 

 
Uznesenie č. 65/2013 
OZ nemá námietky voči prekrytiu prícestného rigola pozdĺž pozemku pani Štefkovej za 
predpokladu, že pri prekrytí budú zabudované šachty na odvod zrážkovej vody avšak obec 
nemôže sa v súčasnosti spolupodieľať na finančných nákladoch podľa žiadosti z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov.  
 
 
Uznesenie č. 66/2013 
OZ berie na vedomie správu o práci starostu obce.  
 
 
Uznesenie č. 67/2013 
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3Q/2013 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 68/2013 
OZ berie na vedomie informáciu o pripravovanej rozhlasovej relácii.  
 
 
Uznesenie č. 69/2013 
OZ na základe požiadaviek občanov žiada starostu riešiť povolenie výrubu smrekov na 
cintoríne a pred obecným úradom cestou Okresného úradu – Košice okolie, odbor životného 
prostredia.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 70/2013 
OZ schvaľuje uloženie inžinierskych sieti k pozemkom pod cintorínom v zelenom páse – 
krajnici obecnej cesty parcela č. 155/1 s tým, že po ukončení prác bude komunikácia daná do 
pôvodného stavu. Taktiež k ohláseniu drobnej stavby doložia súhlasné stanoviská vlastníkov 
susediacich parciel (Kubizniak František, Turek Martin, Ing. a Tureková Darina, Ing.). 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 71/2013 
OZ poveruje Mgr. Moniku Kubizniakovú zabezpečiť ponuku akordeónu na predaj formou 
internetovej dražby.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
 
 



Uznesenie č. 72/2013 
OZ schvaľuje obnovenie obecnej knižnice v priestoroch kultúrneho domu (bývalá miestnosť 
skladu CO) za predpokladu zrejmého záujmu o vykonávanie funkcie knihovník.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Monika Kubizniaková  .................................................................. 
 

Milan Kapajčík    .................................................................. 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 
 


