
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 22.04.2015 

 

 

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.  

Po jednohlasnom schválení programu zasadnutia bolo pristúpené k rokovaniu o jednotlivých 

bodoch programu zasadnutia OZ. 

 

Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Správa o práci starostu 

3. Výročná správa za rok 2014 

4. Záverečný účet za rok 2014 

5. Čerpanie rozpočtu za 1Q/2015 

6. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mária Lukačková, František Kubizniak 

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

 

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

jednotlivé uznesenia boli splnené. 

 

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

posledného zasadnutia. 

 

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

rok 2014 – prijaté uznesenia. 

 

K 4. bodu – Záverečný účet obce za rok 2014 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – 

prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 1Q/2015 predniesla pani Ing. Lenka 

Pangrácová. V podanej správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov 

obce za obdobie január – marec 2015. Po diskusii k tomuto bodu boli prijaté uznesenia. 

 

K 6. bodu – v tomto bode starosta obce: 

 predniesol návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ – prijaté uznesenie, 

 predniesol žiadosť o prenájom priestorov pre stavebný dozor stavby Diaľničný 

privádzač – prijaté uznesenie, 

 predniesol žiadosť pani Kozmovej o prenájom priestorov na fitnes – prijaté uznesenie, 

 predniesol žiadosť obce Ploské o finančný príspevok na akciu MDD 2015 – prijaté 

uznesenie, 

 predniesol žiadosť pána Pončáka o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

parcelné číslo 53, 54/1 a 54/2 v k.ú. Seniakovce zapísaných na LV č. 59, ktorých 

spoluvlastníkom je obec Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 22.04.2015 

 

Uznesenie č. 21/2015 

OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2014. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 22/2015 

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2014. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Záverečnému účtu obce Nová Polhora za rok 2014 (Príloha - Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce – v písomnej forme – v zmysle zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy). 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

za rok 2014 bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hodnotenie plnenia programov obce v hodnotiacej 

správe k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2014.  

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku hospodárenia obce do rezervného 

fondu po usporiadaní v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov o rozdiel finančných operácií v sume 18 859,73 €.  

g) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 8 060,98 € na 

úhradu záväzkov k 01.01.2015 voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam a  

daňovému úradu v zmysle  § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 23/2015 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1Q/2015 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 24/2015 

OZ žiada starostu obce zrušiť odberné miesto elektrickej energie č. 334959 (obecný cintorín).  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 25/2015 

OZ schvaľuje Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Nová 

Polhora – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 26/2015 

OZ súhlasí s prenájmom dvoch miestností v kultúrnom dome pre stavebný dozor na výstavbe 

diaľničného privádzača a žiada starostu zabezpečiť potrebné úpravy týchto priestorov.  

Hlasovanie: jednohlasne 



 

Uznesenie č. 27/2015 

OZ nesúhlasí s prenájmom priestorov v kultúrnom dome pre fitnes pani Kozmovej.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 28/2015 

OZ schvaľuje príspevok pre obec Ploské na akciu MDD 2015 vo výške 100 Eur.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 29/2015 

OZ nesúhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch parcelné číslo 53, 54/1 a 54/2 

v k.ú. Seniakovce pre pána Pončáka z dôvodu zle koncipovanej žiadosti.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová .................................................................. 

 

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

 
 


