
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 10.01.2014 

 

 

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. Odpredaj budovy bývalej ZŠ 

2. Novoročné stretnutie s dôchodcami 

3. Zrezanie stromov pri budove bývalej ZŠ 

4. Diskusia 

 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Milan Kapajčík 

Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ 

 

 

K 1. bodu – v tomto bode programu boli prejednané otázky súvisiace s plánovanou 

rekonštrukciou budovy základne školy na obecné nájomné byty – prijaté uznesenie 

K 2. bodu – starosta obce informoval OZ o pripravovanom novoročnom posedení 

s dôchodcami – prijaté uznesenie. Sponzori prispeli na túto akciu nasledovne: 

 Nová Polhora Invest, s. r. o.    250 €  

 GIANT, s. r. o.    250 €  

K 3. bodu – starosta obce predniesol návrh na zrezanie tují pri budove bývalej ZŠ – prijaté uznesenie  

K 4. bodu – v tomto bode programu prebehla diskusia na tému zakúpenia hadíc a prúdnic na 

hydranty – prijaté uznesenie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 10.01.2014 

 

 

Uznesenie č. 01/2014 

Obec Nová Polhora v súlade s § 9a ods. 8, písmeno e) Zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obci zverejňuje zámer osobitného zreteľa odpredať stavbu súp. č.  94, postavenú na parcele 

reg. C k.ú. Nová Polhora, par.č. 1/1, popis stavby – základná škola.  

 

Odôvodnenie: 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je to, že budova základnej školy je nevyužívaná 

v celkovo zanedbanom stave. Chátraním dochádza k jej ďalšiemu znehodnocovaniu a tento 

stav vyžaduje čo najskorší stavebný zásah, za účelom jej záchrany. Podmienkou odpredaja je 

to, že kupujúci na vlastné náklady vybuduje v stavbe byty v počte 12 ks, ktoré budú slúžiť ako 

nájomné byty pre obyvateľov obce za účelom riešenia nedostatočnej bytovej vybavenosti 

obce.  

 

Vybudované byty budú postavené podľa požadovaných kritérií MDVaRR za účelom 

možnosti čerpania úveru zo ŠFRB, resp. dotácie z MDVaRR. Na vybudované byty bude mať 

obec Nová Polhora predkupné právo. Kúpna cena bude minimálne podľa súdnoznaleckého 

posudku, ktorú po podpise zloží kupujúci na účet obce. Predmetom odpredaja nie sú 

pozemky, na ktorých je uvedená budova postavená.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 02/2014 

OZ súhlasí s uskutočnením akcie novoročné posedenie s dôchodcami dňa 19.01.2014. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 03/2014 

OZ žiada starostu riešiť povolenie výrubu tují pri budove bývalej ZŠ cestou Okresného úradu 

– Košice okolie, odbor životného prostredia.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 04/2014 

OZ žiada starostu zistiť možnosť zakúpenia hadíc a prúdnic na hydranty 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Monika Kubizniaková  .................................................................. 
 

Milan Kapajčík    .................................................................. 

 

 

Zapísala:  
Ing. Lenka Pangrácová   .................................................................. 

 

 

Schválil:  

Šimčák Anton    .................................................................. 


