
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 14.05.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

Mimoriadne 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.  

Po jednohlasnom schválení programu zasadnutia bolo pristúpené k rokovaniu o jednotlivých 

bodoch programu zasadnutia OZ. 

 

Program: 

1. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena 

2. Zmeny a doplnky ÚPNO č. 02 

3. Uvoľnenie financií pre TJ Rozvoj 

4. Multifunkčné ihrisko 

5. Výstavba diaľničného privádzača – nákup kameniva 

6. Ţiadosť veriacich obce Nová Polhora 

7. Správa audítora  

8. Údrţba miestností KD 

9. Obecné nájomné byty 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint a Ladislav Kover 

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

 

K 1. bodu – pán Pončák predniesol svoju ţiadosť 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. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – pán Ing. arch. Dušan Burák, CsC. predniesol poslancom OZ dva varianty návrhu 

Zmien a doplnkov ÚPNO č. 02. Prebehla diskusia – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – hlavný kontrolór obce p. Schimara informoval poslancov OZ o výsledku 

kontroly pouţitia transferu obce futbalovému klubu TJ Rozvoj Nová Polhora – prijaté 

uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce informoval poslancov OZ o moţnosti podania ţiadosti 

o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na 

výstavbu multifunkčných ihrísk – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce informoval poslancov OZ o moţnosti zakúpenia kameniva od U. S. 

Steel Košice a následného vysypania obecných ciest vedúcich k stavbe diaľničného 

privádzača – prijaté uznesenia.  

 

K 6. bodu – starosta obce oboznámil poslancov OZ so ţiadosťou veriacich obce Nová 

Polhora o finančný príspevok na údrţbu kostola – dokončenie úpravy schodiska – prijaté 

uznesenie. 

 



K 7. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla správu nezávislého audítora o overení 

individuálnej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou – prijaté 

uznesenie.  

 

K 8. bodu – starosta obce informoval poslancov OZ o uskutočnení výberového konania na 

údrţbu miestností kultúrneho domu. Ďalej v tomto bode starosta obce predniesol návrh 

zmluvy o prenájme nebytových priestorov pre stavebný dozor stavby Diaľničný privádzač – 

prijaté uznesenia. 

 

K 9. bodu – v tomto bode programu prebehla diskusia ohľadne zámeru výstavby nových 

obecných bytov na p. č. 1/1, 1/2, 1/3 – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 14.05.2015 

 

Uznesenie č. 30/2015 

OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch parcelné číslo 53, 54/1 a 54/2 v k.ú. 

Seniakovce pre pána Pončáka. 

Hlasovanie:  ZA:   František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

  ZDRŢAL SA:  Mgr. Kubizniaková, Lukačková,  

 

Uznesenie č. 31/2015 

OZ berie na vedomie stanovisko spracovateľa a ţiadateľa Zmien a doplnkov ÚPNO č. 02. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 32/2015 

OZ súhlasí s uvoľnením finančných prostriedkov pre TJ Rozvoj Nová Polhora na základe 

výsledku kontroly pouţitia transferu obce za rok 2013.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 33/2015 

OZ schvaľuje podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na 

rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 34/2015 

OZ súhlasí so zakúpením kameniva od U. S. Steel Košice.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 35/2015 

OZ ţiada starostu obce zabezpečiť vysypania obecných ciest vedúcich k stavbe diaľničného 

privádzača. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 36/2015 

OZ schvaľuje finančný príspevok na údrţbu kostola – dokončenie úpravy schodiska vo výške 

500 Eur.    

Hlasovanie:  ZA:   František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

  ZDRŢAL SA:  Mgr. Kubizniaková, Lukačková 

 

Uznesenie č. 37/2015 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 

a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 38/2015 

OZ schvaľuje zakúpenie štyroch neónových svietidiel do kazetového stropu do miestností 

v kultúrnom dome.    

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 



Uznesenie č. 39/2015 

OZ ţiada starostu obce jednať o zmene ceny prenájmu nebytových priestorov pre stavebný 

dozor stavby Diaľničný privádzač. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 40/2015 

OZ schvaľuje zámer výstavby nových obecných bytov na p. č. 1/1, 1/2, 1/3.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Ladislav Kover   .................................................................. 

 

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

 

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


