
 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 29.05.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloženej 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, že 

OZ je schopné právoplatne uznášať sa.  

Po jednohlasnom schválení programu zasadnutia bolo pristúpené k rokovaniu o jednotlivých 

bodoch programu zasadnutia OZ. 

 

Program: 

1. Zmeny a doplnky ÚPNO č. 02 

2. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí 

objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky 

3. Eurobus – skúšobná prevádzka – vyhodnotenie, stanovisko 

4. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mária Lukačková, Ladislav Kover 

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

 

K 1. bodu – pán starosta informoval poslancov OZ o stave v príprave Zmien a doplnkov 

ÚPNO č. 02 – prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – pán starosta oboznámil poslancov OZ s návrhom zmluvy o budúcom odovzdaní 

a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky, ktorú predložila 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla poslancom OZ vyhodnotenie skúšobnej 

prevádzky spoja č. 10 linky 802443 za obdobie 1.5.2015 – 27.5.2015 spoločnosti eurobus, a. 

s. a zároveň stanovisko KSK ku zachovaniu spoja od 1.6.2015 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – v tomto bode starosta informoval poslancov OZ o stave v údržbe KD – príprave 

kancelárskych priestorov na prenájom.  

Ďalej predniesol návrh na úpravu obecnej komunikácie na parcele KN-C č. 359 v k.ú. Nová 

Polhora z dôvodu navážania kamenného materiálu ku diaľničnému privádzaču a zámeru 

vyhnúť sa preprave cez obce.    

Taktiež predniesol návrh na odstránenie nepotrebného betónového základu na obecnom 

cintoríne za účelom využitia priľahlého priestoru na zriadenie ďalších hrobových miest – 

prijaté uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 29.05.2015 

 

 

Uznesenie č. 44/2015 

OZ berie na vedomie informáciu o stave v príprave Zmien a doplnkov ÚPNO č. 02. 

 

Uznesenie č. 45/2015 

OZ žiada starostu zistiť rozsah cesty – objektu vyvolanej investície do vlastníctva obce 

a trvalej prevádzky a informovať OZ na najbližšom zasadnutí. 

 

Uznesenie č. 46/2015 

OZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení skúšobnej prevádzky spoja č. 10 linky 

802443 za obdobie 1.5.2015 – 27.5.2015 spoločnosti eurobus, a. s. a stanovisko KSK ku 

zachovaniu spoja od 1.6.2015 bez príspevku obce. 

 

Uznesenie č. 47/2015 

OZ schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre IZ INFRAM. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 48/2015 

OZ schvaľuje úpravu obecnej komunikácie na parcele KN-C č. 359 v k.ú. Nová Polhora 

spoločnosťou BLUE SKY MINNING, s. r. o. a žiada starostu pripraviť zmluvu na prenájom 

a realizáciu prác. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 49/2015 

OZ súhlasí s odstránením betónu z obecného cintorína za účelom využitia priestoru na 

zriadenie ďalších hrobových miest.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 
 


