
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 31.01.2014 

 

 

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. Kontrola plnenia uznesení 

2. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj budovy bývalej ZŠ 

3. Návrh nájomnej zmluvy na dočasný záber pozemkov 

4. Prekrytie rigola pri pozemku A. Štefkovej 

5. Plán zasadnutí OZ 

6. Výplata odmien poslancom OZ 

7. Rôzne  

 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, František Kubizniak 

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

 

 

K 1. bodu – starosta obce predniesol kontrolu plnenia uznesení. 

K 2. bodu – starosta obce predniesol návrh kúpnej zmluvy podľa zámeru osobného zreteľa na 

odpredaj budovy bývalej ZŠ firme Giant s.r.o. za cenu podľa súdnoznaleckého posudku 

a návrh dodatku k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov s firmou GIANT, s. r. o. – prijaté 

uznesenia. 

K 3. bodu – starosta obce predniesol návrh nájomnej zmluvy na dočasný záber pozemkov 

spoločnosťou Nová Polhora Invest – prijaté uznesenie.   

K 4. bodu – v tomto bode programu prebehla diskusia na tému v súvislosti so žiadosťou pani A. 

Štefkovej o prekrytie rigola. 

K 5. bodu – starosta predniesol návrh plánu práce OZ na rok 2014 (písomný materiál) – prijaté 

uznesenie. 

K 6. bodu – v tomto bode programu bola uskutočnená výplata odmien poslancom OZ za rok 

2013.  

 K 7. bodu – v tomto bode starosta obce informoval OZ: 

 o vyhlásení výberového konania na miesto administratívnej pracovníčky na dobu zastupovania 

počas materskej dovolenky – prijaté uznesenie 

 o kontrole z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – prijaté uznesenie,  

Ďalej v tomto bode prebehla diskusia: 

 ohľadne uskutočnenia akcie obecnej zabíjačky – prijaté uznesenie.   

 ohľadne prenájmu priestorov skladu pre spoločnosť GIANT, s. r. o. na uloženie pracovných 

pomôcok – prijaté uznesenie. 

 ohľadne poskytnutia priestorov KD na uskutočnenie akcie Sedliacka zábava – prijaté 

uznesenie. 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 31.01.2014 

 

 

Uznesenie č. 05/2014 

OZ schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj budovy bývalej ZŠ podľa zámeru 

osobitného zreteľa a súdnoznaleckého posudku so spoločnosťou GIANT, s. r. o. a poveruje 

starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 06/2014 

OZ schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve so spoločnosťou GIANT, s. r. o. na prenájom 

pozemkov a poveruje starostu obce na podpísanie dodatku. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 07/2014 

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov pre Nová Polhora Invest – dočasný 

záber pri výstavbe diaľničného privádzača a poveruje starostu obce zmluvu podpísať. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 08/2014 

OZ v súvislosti so žiadosťou pani A. Štefkovej o prekrytie rigola na parcele č. 201/13 žiada 

starostu obce riešiť situáciu s katastrálnym odborom Okresného úradu Košice – okolie.  

 

 

Uznesenie č. 09/2014 

OZ schvaľuje plán práce na rok 2014. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 10/2014 

OZ schvaľuje do výberovej komisie na výber administratívnej pracovníčky na dobu 

zastupovania počas materskej dovolenky pána Vladimíra Bálinta.  

 

 

Uznesenie č. 11/2014 

OZ žiada pána F. Kubizniaka o vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení 

v KD. 

 

Uznesenie č. 12/2014 

OZ schválilo uskutočnenie akcie obecnej zabíjačky na deň 15.02.2014. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 13/2014 

OZ súhlasí s poskytnutím priestorov skladu pre spoločnosť GIANT, s. r. o. na uloženie 

pracovných pomôcok. 

Hlasovanie: jednohlasne 


