
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 23.01.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej 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, ţe 

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) Správa o práci starostu obce 

2) Návrh plánu prace OZ na rok 2015 

3) Prejednanie stavu vo výstavbe nájomných bytov  

4) Príprava stretnutia s dôchodcami 

5) Príprava obecnej zabíjačky 

6) Rôzne 

 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Mária Lukačková 

Za zapisovateľku bola určená: Sabína Rešetková – pracovníčka OcÚ 

 

 

K 1. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od 

posledného zasadnutia. 

K 2. bodu – v tomto bode starosta obce predniesol návrh plánu práce OZ na rok 2015 

(písomný materiál) – prijaté uznesenie. 

K 3. bodu – v tomto bode programu boli prejednané otázky súvisiace s výstavbou nájomných 

bytov a ich odkúpenia – prijaté uznesenia.  

K 4. bodu – starosta obce informoval OZ o pripravovanom fašiangovom posedení 

s dôchodcami – prijaté uznesenie.  

Sponzori prispeli na túto akciu nasledovne: 

 Nová Polhora Invest, s. r. o.    200 €  

 GIANT, s. r. o.    200 €  

 REKOM, s. r. o.                             200 € 

 Agrok, s. r. o.                                  70   € 

K 5.  bodu - v tomto bode prebehla diskusia ohľadne uskutočnenia akcie obecnej zabíjačky – 

prijaté uznesenie.   

K 6.   bodu- Rôzne: 

1. Prejednanie zmluvy s VSD, a. s. o zriadení vecného bremena - prijaté uznesenia 

2. Účtovníčka obce Ing. Lenka Pangrácová predniesla účtovnú závierku k 31.12.2014- 

prijaté uznesenie 

3. Prejednanie ţiadosti vlastníkov pozemkov pri cintoríne  k zámeru výstavby nových 

domov a s tým súvisiacich zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie obce-  

prijaté uznesenie 



4. Kontrolór obce pán Schimara predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrol  

na rok 2015- prijaté uznesenie 

5. Starosta obce informoval o vydaní stavebného povolenia na poloţenie inţinierskych  

sietí v krajnici obecnej cesty č. 155/1 k stavebným pozemkom na parcele č.250/1 

 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 23.01.2015 

 

 

Uznesenie č. 01/2015 

OZ schvaľuje plán práce na rok 2015. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 02/2015 

1. OZ schvaľuje žiadať podporu na účel kúpy dvanástich obecných nájomných 

bytov  

 

2. OZ súhlasí s investičným zámerom: 

- Názov stavby: BYTOVÝ DOM – 12 B.J., Nová Polhora 

- Počet bytov: 12 

- č. LV: 473 

- č. p.: 1, 1/2, 1/3 

- katastrálne územie: Nová Polhora 

- projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Jiří Brda a kol.  

- Objektová skladba projektu:  

SO 01 Bytový dom 

Architektonicko-stavebné riešenie 

Zdravotná technika 

Elektroinštalácia a el. vykurovanie  

Bleskozvod a uzemnenie 

Tepelnotechnický posudok  

Projekt poţiarnej ochrany 

SO 05.1 Rekonštrukcia vzdušnej NN siete na káblové rozvody NN 

SO 05.2 NN prípojka elektrickej energie 

SO 05.3 Odberné elektrické zariadenia 

SO 02  Spevnené plochy 

- číslo stavebného povolenia: 2014/10/SPB 

- dátum vydania stavebného povolenia: 28.07.2014 

- dátum právoplatnosti stavebného povolenia: 28.07.2014 

Bytový dom 12 B.J. - ČOV 

- číslo stavebného povolenia: OU-KS-OSZP 2014/03015 

- dátum vydania stavebného povolenia: 29.05.2014 



- dátum právoplatnosti stavebného povolenia: 01.07.2014 

 

3. OZ súhlasí so spôsobom financovania - úver zo ŠFRB (70 %), dotácia z MDVRR 

SR (30 %) 

 

4. OZ súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB  

 

5. OZ súhlasí s predložením žiadosti poskytnutie dotácie na obstaranie technickej 

vybavenosti 

 

6. OZ súhlasí z výškou spoluúčasti z vlastných zdrojov t.j. 23 000,00 eur na 

obstaranie TV  

 

7. OZ súhlasí s predložením žiadosti poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného 

bytu na účel sociálneho bývania 

 

8. OZ súhlasí o zapracovaní splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania 

zmluvného vzťahu so ŠFRB 

 

9. OZ súhlasí a určuje spôsob zabezpečenia záväzku 

- Obec zabezpečí ručenie a to nehnuteľnosťou - Základná škola (rozostavaný bytový 

dom) vedený na parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 na LV 473 v kat. území: Nová Polhora, 

vlastník: GIANT s.r.o., obec má  súhlas vlastníka nehnuteľnosti zo dňa: 

23.01.2015.  

 

Názov (podľa LV) Základná škola 

Umiestnenie stavby /obec, ulica, 

popisné číslo/ 

Nová Polhora 94, 044 44 Nová 

Polhora 

Katastrálne územie/číslo LV Nová Polhora/473 

Parcelné číslo 1/1 

Ťarchy Ţiadne 

Ocenenie zo znaleckého posudku 

/v €/ 
177 000,00 EUR 

Číslo znaleckého posudku 2/2015 

Meno znalca Ing. Mária Dulovičová 

Dátum vyhotovenia znaleckého 

posudku 
12.01.2015 

 

 

 

 

 



- Obec zabezpečí ručenie a to pozemkami vedených na parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 na LV 

127 v kat. území: Nová Polhora, ktoré sú v majetku obce Nová Polhora 

Názov (podľa LV) 
Zastavané plochy a nádvoria, Ostatné 

plochy 

Umiestnenie stavby /obec, ulica, 

popisné číslo/ 
Nová Polhora 94, 044 44 Nová Polhora 

Katastrálne územie/číslo LV Nová Polhora/127 

Parcelné číslo 1/1, 1/2, 1/3 

Ťarchy ţiadne 

Ocenenie zo znaleckého posudku 

/v €/ 
41 100,00 EUR 

Číslo znaleckého posudku 03/2015 

Meno znalca Ing. Mária Dulovičová 

Dátum vyhotovenia znaleckého 

posudku 
12.01.2015 

 

10. OZ súhlasí s prijatím záväzku a to: 

- dodrţať nájomný charakter bytov po dobu  lehoty splatnosti úveru, najmenej však 

po dobu 30 rokov 

- zriadiť záloţné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB 

- dodrţať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 

Z. z.) 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 03/2015 

OZ schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB  do rozpočtu obce na rok 2015 a to 

minimálne 3 splátky novo poţadovaného úveru zo ŠFRB.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 04/2015 

OZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie 12-tich nájomných bytov postavených 

na parcele 1/1, 1/2, 1/3 vlastníka GIANT, s. r. o. zapísaných na LV 473 k. ú. Nová Polhora 

a poveruje starostu obce zmluvu podpísať. 

Hlasovanie: jednohlasne  

 

Uznesenie č. 05/2015 

OZ súhlasí s uskutočnením akcie fašiangové posedenie s dôchodcami dňa 08.02.2015. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 06/2015  

OZ schválilo uskutočnenie akcie obecnej zabíjačky na deň 14.02.2015. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 



Uznesenie č. 07/2015 

OZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou a VSD, a. s. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 08/2015 

OZ schvaľuje účtovnú závierku k 31.12.2014. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 09/2015 

OZ ţiada starostu obce oboznámiť ţiadateľov o výstavbu  rodinných domov na pozemkoch 

pri cintoríne, ţe z dôvodu nekompletnosti predloţenej ţiadosti sa touto otázkou nezaoberalo. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 10/2015 

OZ schvaľuje kontrolný plán činnosti na rok 2015.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 11/2015 

OZ ţiada starostu obce zdokumentovať jestvujúci stav pred započatím prác a ţiada aby sa 

elektrická a plynová prípojka realizovali súčasne.  

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Mária  Lukačková    .................................................................. 

 

 

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

 

 

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

 


