
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 29.11.2013 

 

 
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. Prerokovanie VZN – Zmeny a doplnky č. 01 ÚPN – O Nová Polhora 
2. Prerokovanie VZN – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
3. Prerokovanie návrhu VZN – miestne dane a poplatky obce Nová Polhora  
4. Prerokovanie financovania CVČ na rok 2014 

 

 
Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Vladimír Bálint  
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 
 
 
K 1. bodu – starosta obce oboznámil OZ s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2013 
o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 01 Územného plánu obce Nová Polhora, ktorý v zmysle § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 27 ods. 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
vypracovala obstarávateľka Zmien a doplnkov č. 01 ÚPN – O Nová Polhora, pani Ing. arch. Agnesa 
Hoppanová. Ďalej v súvislosti s týmto bodom rokovania oboznámil OZ s prípismi od Okresného úradu 
Košice – odbor opravných prostriedkov a Okresného úradu Košice – odbor výstavby a bytovej 
politiky, odd. územného plánovania – prijaté uznesenia. 

K 2. bodu – v tomto bode prebehla diskusia o zmene Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – prijaté uznesenie.  

K 3. bodu – v tomto bode prebehla diskusia o zmene Všeobecne záväzných nariadení o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, o miestnych daniach z nehnuteľností, 
o miestnych daniach za psa, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ako aj o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora od roku 2014 – 
prijaté uznesenie.  
K 4. bodu – v tomto bode prebehla diskusia ohľadne financovania CVČ pre kalendárny rok 2014 – 
prijaté uznesenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 29.11.2013 

 

 
Uznesenie č. 73/2013 
OZ schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2013 o záväznej časti Zmien 
a doplnkov č. 01 Územného plánu obce Nová Polhora – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 74/2013 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu  

 

berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-

2013/00118 nm§25 zo dňa 26.11.2013 k preskúmaniu „Územný plán obce Nová Polhora – 

Zmeny a doplnky 01“   podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

 

súhlasí 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územný plán obce Nová 

Polhora – Zmeny a doplnky 01“, 

 

schvaľuje 

podľa  §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a 

§6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Územný plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 01    

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

„Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 01“, 

 

žiada 

starostu obce  

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie „Územného plánu obce Nová 

Polhora – Zmeny a doplnky 01“: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2013 k  záväzným častiam „Územného  

plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 01“.   

2. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny 

a doplnky 01“ schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a 

doručiť ho MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.  

4. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie „Územného plánu 

obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 01“ na Obecnom úrade obce Nová Polhora, na 

príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej 

politiky. 

5. Zverejniť v súlade s § 27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť 

„Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 01“ vyvesením na úradnej 

tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 



Uznesenie č. 75/2013 
OZ žiada starostu obce zverejniť návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na úradnej tabuli.  
 
 
Uznesenie č. 76/2013 
OZ súhlasí od 1. januára 2014 so zmenou nasledovných miestnych daní a poplatkov: 

 Miestne dane z nehnuteľností: 

 Ročná sadzba dane z pozemkov: 

 orná pôda – z 0,50 % na 0,75 % 

 stavebné pozemky – z 0,25 % na 0,50 % 

 Ročná sadzba dane zo stavieb: 

 za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatnou podnikateľskou a zárobkovou 
činnosťou – z 0,4970 € na 0,3300 € 

Hlasovanie: jednohlasne 
 
 

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

 fyzické osoby zo 14 € na 16 € za rok 

 fyzické osoby staršie ako 70 rokov – z 10 € na 12 €, teda zníženie o 25 % 
z ročného poplatku 

Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 77/2013 
OZ neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť Centier voľného 
času, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v obci Nová Polhora pre kalendárny rok 2014.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Monika Kubizniaková  .................................................................. 
 

Vladimír Bálint    .................................................................. 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 
 
 


