
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 08.08.2014 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce 

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci z celkového počtu 5, čím starosta 

uznal, že  zasadnutie OZ je uznášania schopné. 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 obce 

3) Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2014 

4) Prejednanie úväzku starostu na funkčné obdobie rokov 2015- 2018 

5) Prejednanie počtu poslancov OZ na funkčné obdobie rokov 2015- 2018 

6) Rôzne 

 

 

 

Za overovateľov zápisu boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kőver  

Za zapisovateľku bola určená: pani Sabína Rešetková – pracovníčka OÚ 

 

 

K 1. bodu – Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

K 2. bodu – Správu o práci starostu  a činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia 

predniesol starosta obce. Okrem iného informoval OZ o tom, že od 1.júla nastúpili 3 občania 

v hmotnej núdzi na pracovnú činnosť formou menších obecných služieb, ktorí si majú 

odpracovať v obci 32 hodín mesačne, aby mohli poberať dávku v hmotnej núdzi. Informoval 

poslancov o  žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR na zakúpenie radarov. Informoval o 

priebehu tradičného  stretnutia Troch Polhôr na Pohronskej Polhore. Oboznámil poslancov 

OZ s výsledkom kontroly použitia transferu obce futbalovému klubu Nová Polhora za rok 

2013 hlavným kontrolórom obce pričom uviedol, že ešte neboli predložené všetky 

požadované doklady výborom FC. Informoval OZ o podaní žiadosti na Úrad vlády SR 

o dotáciu pre miestny futbalový klub ako aj o prebiehajúcom súdnom spore s pánom T______ 

a o tom, že súd ustanovil súdneho znalca z odboru geodézia a kartografia na vydanie 

odborného stanoviska k predmetnej veci. 

K 3. bodu – V tomto bode starosta obce predniesol plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014 – 

prijaté uznesenie. 

K 4. bodu – Starosta obce predložil OZ návrh úväzku starostu obce na funkčné obdobie 

rokov 2015- 2018.  

 Prijaté uznesenie 

K 5. bodu – V tomto bode bol prejednaný počet poslancov OZ na funkčné obdobie rokov 

2015- 2018.  

Prijaté uznesenie 



K 6. Bodu – Rôzne: 

1. Prejednanie členského príspevku obce v MAS OPAL 

    Prijaté uznesenie 

2. Starosta obce predniesol návrh nájomnej zmluvy na prenájom miestnosti v budove  

požiarnej ochrany firme Giant s. r. o. na preskladnenie materiálu počas rekonštrukcie budovy 

bývalej ZŠ.  

    Prijaté uznesenie 

3. Prejednanie zámeru výstavby obecného altánku  

    Prijaté uznesenie 

4. Prejednanie dopravnej situácie a dopravného značenia v obci 

    Prijaté uznesenie 

 

     

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 08.08.2014 

 

 

Uznesenie č. 44/2014 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 45/2014 

OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2014.   

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 46/2014 

OZ schvaľuje  pracovný úväzok starostu na nasledujúce volebné obdobie rokov 2015-2018- 

plný úväzok. 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 47/2014 

OZ v súvislosti s Komunálnymi voľbami 15.novembra 2014 schvaľuje počet poslancov na  

nasledujúce  volebné obdobie rokov 2015-2018 – 5 poslancov a jeden volebný obvod pre celú 

obec 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 48/2014 

OZ schvaľuje členský príspevok pre MAS OPAL 0,16 Eura na obyvateľa 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 49/2014 

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom miestnosti v budove požiarnej ochrany 

a poveruje starostu zmluvu podpísať 

Hlasovanie : jednohlasne  

 

 

 



Uznesenie č. 50/2014 

OZ žiada starostu obce objednať projekt obecného altánku 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 51/2014 

OZ žiada starostu obce zabezpečiť štúdiu dopravného značenia v obci   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Vladimír Bálint     .................................................................. 

 

Ladislav Kőver              .................................................................. 

 

Zapísala:  
Sabína Rešetková           .................................................................. 

 

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


