
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 07.03.2014 

 

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. Výročná správa za rok 2013 

4. Záverečný účet za rok 2013 

5. Rôzne  

 

 

Za overovateľov boli určení: Milan Kapajčík a Ladislav Köver 

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

 

 

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konmštatoval, že 

jednotlivé uznesenia boli splnené resp. priebežne sa plnia. 

K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od 

posledného zasadnutia. Okrem iného dal poslancom na zváženie možnosť zakúpenia meračov 

rýchlosti, informoval o zadaní objednávky na spracovanie Programu odpadového 

hospodárstva a navrhol požiadať KSK o poskytnutie dotácie na vydanie propagačných brožúr 

o obci. Informoval tiež o prekládke bocianieho hniezda z elektrického stĺpa, situácii pri riešení 

výstavby nájomných bytov a potrebe prečistiť prícestný rigol pod 4-bytovkou smerom na 

Ploské – prijaté uznesenia.  

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Výročnú správu o hospodárení obce za 

rok 2013 – prijaté uznesenia. 

K 4. bodu – Záverečný účet obce za rok 2013 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – 

prijaté uznesenie. 

K 5. bodu – v tomto bode boli prejednané niektoré otázky prevádzky materskej školy – potreba 

výmeny svietidiel v spálni MŠ a šatni MŠ, potreba zakúpenia registratúrnej skrinky ako aj nutnosti 
namontovať zábradlie na schodište k obecnému úradu – prijaté uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 07.03.2014 

 

Uznesenie č. 15/2014 

OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.  

 

 

Uznesenie č. 16/2014 

OZ schvaľuje podanie žiadosti na KSK o dotáciu na vydanie propagačných brožúr o obci. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 17/2014 

OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2013. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 18/2014 

OZ schvaľuje Záverečný účet za rok 2013. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 19/2014 

OZ schvaľuje výmenu svietidiel v spálni v MŠ a žiada starostu zabezpečiť práce tak, aby 

nebola ohrozená prevádzka MŠ. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 20/2014 

OZ schvaľuje zakúpenie registratúrnej skrinky. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 21/2014 

OZ žiada starostu obce zabezpečiť zakúpenie a osadenie zábradlia na schodište k obecnému 

úradu. 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Ladislav Köver    .................................................................. 

 

 

Zapísala:  

Ing. Lenka Pangrácová    .................................................................. 

 

 

Schválil:  
Šimčák Anton     .................................................................. 


