
Zápis z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 

12.12.2014 
 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva 

4) Zloženie sľubu starostu obce 

5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

6) Vystúpenie starostu obce 

7) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

8) Určenie platu starostu obce 

9) Návrh rozpočtu na roky 2015- 2017 

10) Diskusia 

11) Návrh na uznesenie 

12) Záver 

 

 

K 1. bodu – Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a 

viedol starosta obce Anton Šimčák. Zasadnutia sa zúčastnili všetci novozvolení poslanci. 

Starosta obce zároveň oboznámil prítomných s programom rokovania. 

K 2. bodu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená: pani Sabína Rešetková – pracovníčka OÚ 

Za overovateľov zápisu boli určení: Ladislav Köver, Vladimír Bálint  

 

K 3. bodu – Informácie o výsledku voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

predniesol predseda miestnej volebnej komisie pán Stanislav Lukačko, ktorý odovzdal 

opätovne zvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ osvedčenia o zvolení. 

Prijaté uznesenie. 

K 4. bodu – V tomto bode starosta obce zložil slávnostný sľub a potvrdil to svojím podpisom. 

Prijaté uznesenie. 

 K 5. bodu – V tomto bode poslanci novozvoleného OZ zložili sľub. 

Text sľubu poslancov prečítala Mgr. Monika Kubizniaková a každý prítomný novozvolený 

poslanec potvrdil sľub ústne aj svojím  podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa 

novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií.  

Prijaté uznesenie. 

K 6. bodu – V tomto bode vystúpil starosta obce s príhovorom, okrem iného zdôraznil  

najdôležitejšie úlohy, ktoré stoja pred OZ v nasledujúcom volebnom období. 



 Po príhovore starosta obce vyzval poslancov, aby schválili program podľa pozvánky. 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore hlasovaním schválilo predložený program 

podľa pozvánky. 

K 7. bodu – V tomto bode starosta obce navrhol p. Františka Kubizniaka, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

Prijaté uznesenie. 

K 8. bodu – V tomto bode OZ prejednalo a schválilo plat starostu obce. 

Prijaté uznesenie. 

K 9. bodu – V tomto bode účtovníčka obce Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh rozpočtu 

na roky 2015- 2017. 

Prijaté uznesenie. 

K 10. bodu – Diskusia- v rámci diskusie boli širšie rozobrané niektoré otázky v súvislosti 

s rozpočtom a najbližšími akciami v obci. 

K 11. bodu – V tomto bode starosta obce predniesol návrh na uznesenia. 

     

 

 

 

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 12.12.2014 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

OZ v Novej Polhore : 

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie starostu obce 

B. konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce Anton Šimčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : 1. Vladimír Bálint 

                                                2. František Kubizniak 

                                                      3. Mgr. Monika Kubizniaková 

                                                      4. Ladislav Köver 

                                                      5. Mária Lukačková   

 

 

Uznesenie č. 2 

 

OZ v Novej Polhore poveruje poslanca Františka Kubizniaka zvolávaním a vedením 

zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3 

 

OZ schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Antona 

Šimčáka vo výške 1,49 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve navýšené o 30% 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 4 

OZ schvaľuje  návrh rozpočtu na roky 2015- 2017 podľa prílohy. 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

Uznesenie č. 5 

OZ schvaľuje poskytnutie Kultúrneho domu na organizovanie spoločenských zábav 

bezodplatne pre ZRPŠ pri MŠ Nová Polhora dňa 31.12.2014 a futbalový klub Nová Polhora 

24.01.2015. 

Hlasovanie : jednohlasne 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

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


