
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa 16.12.2013 

 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce 
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov (poslanec 
Vladimír Bálint a poslankyňa Mgr. Monika Kubizniaková sa ospravedlnili), 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. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 
4. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 
5. Návrh na úpravy VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch a o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
6. Rôzne 

 

 
Za overovateľov boli určení: Ladislav Köver a František Kubizniak  
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. V rámci tohto bodu programu 
informoval starosta obce OZ o priebehu súdneho pojednávania s pani Strakovou – prijaté uznesenie. 

K 3. bodu – návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 predniesla pracovníčka obecného úradu 
Ing. Lenka Pangrácová – prijaté uznesenie. 
K 4. bodu – návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 predniesla pracovníčka obecného úradu Ing. 
Lenka Pangrácová – prijaté uznesenie. 
K 5. bodu – v tomto bode starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pána Emila Nickela  
o odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad a  ostatných 
poplatkov. Návrh na úpravy VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch a o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi predniesla pracovníčka obecného 
úradu Ing. Lenka Pangrácová – prijaté uznesenia. 
K 6. bodu – v tomto bode prebehla diskusia ohľadne vypratania budovy bývalej ZŠ – prijaté 
uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 
konaného dňa: 16.12.2013 

 

Uznesenie č. 78/2013 
OZ berie na vedomie správu o práci starostu obce.  
 
 
Uznesenie č. 79/2013 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2013 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 80/2013 
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 

 
Uznesenie č. 81/2013 
OZ nesúhlasí so žiadosťou o odpustenie platenia dane z nehnuteľnosti, poplatku za 
komunálny odpad a ostatných poplatkov pre pána Emila Nickela.  
Hlasovanie: jednohlasne 
 

 

Uznesenie č. 82/2013 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2013 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 83/2013 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2013 o miestnych 
daniach z nehnuteľnosti – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 84/2013 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2013 o miestnych 
daniach za psa – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 85/2013 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2013 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 



Uznesenie č. 86/2013 
OZ schvaľuje návrh na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 06/2013 o poplatkoch 
vyberaných za poskytované služby – podľa prílohy. 
Hlasovanie: jednohlasne 
 
 
Uznesenie č. 87/2013 
Poslanci OZ zhodnotia nepotrebný materiál z budovy bývalej ZŠ a do 20.12.2013 rozhodnú 
o naložení s ním. 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ladislav Köver    .................................................................. 
 

František Kubizniak   .................................................................. 
 
 
Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 
 
 
Schválil:  
Šimčák Anton    .................................................................. 
 


