
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 08.02.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

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

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci z celkového počtu 5, 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. Prejednanie VZN o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe 

výpočtu nájomného   

2. Úprava rozpočtu č. 01/2015 

3. Výberové konanie na funkciu kontrolóra obce 

 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint a  František Kubizniak  

Za zapisovateľku bola určená: Sabína Rešetková – pracovníčka OÚ 

 

 

K 1. bodu – OZ sa zaoberalo Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2015 o podmienkach 

prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného, kde oproti 

pôvodnému VZN z roku 2009 došlo k zmene v § 2 bod 3 nakoľko došlo k zmene zákona 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní - prijaté uznesenie 

K 2. bodu – OZ prejednalo úpravu rozpočtu č. 01/2015 na základe zreálnenia plánovaných 

príjmov z podielových daní a upresnenia výdavkov na základe plánovaných akcií - prijaté 

uznesenie 

K 3. bodu - starosta obce informoval poslancov OZ, že končí funkčné obdobie hlavnému 

kontrolórovi obce pánovi Schimarovi, a že je potrebné vyhlásiť výberové konanie na 

hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie - prijaté uznesenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 08.02.2015 

 

 

Uznesenie č. 12/2015 

OZ schvaľuje VZN č. 01/2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov 

a spôsobe výpočtu nájomného. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 13/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu  č. 01/2015 podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 14/2015 

OZ vyhlasuje výberové konanie na funkciu kontrolóra obce z dôvodu uplynutia funkčného 

obdobia doterajšieho kontrolóra obce. 

Úväzok hlavného kontrolóra bol schválený v rozsahu  0,1 plného úväzku. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Vadimír Bálint                  .................................................................. 
 

František Kubizniak   .................................................................. 

 

 

 

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

 

 

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


