
 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 26.06.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Riadne 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. 

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. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 

4. Prejednanie stretnutia troch Polhôr na Oravskej Polhore 

5. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, 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, resp. sú v platnosti. 

 

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

posledného zasadnutia. Poslanci boli informovaní ohľadne: schválenia dotácie z MVSR na 

merače rýchlosti – radary, situácii vo výstavbe nájomných bytov – 12 BJ a situácii v riešení 

Zmien a doplnkov č. 02 územnoplánovacej dokumentácie obce. 

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 

s ohľadom na priebeh čerpania rozpočtu od začiatku roka a predpokladaného vývoja do konca 

roka. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stave v príprave stretnutia troch 

Polhôr v dňoch 10. až 11. júla 2015 na Oravskej Polhore – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – Rôzne 

 starosta oboznámil OZ s protokolom o výsledku kontroly vykonanej hlavným 

kontrolórom obce o použití transferu obce futbalovému klubu TJ Rozvoj Nová 

Polhora za rok 2014 a kontrole pokladničnej hotovosti obecného úradu – prijaté 

uznesenie,  

 OZ sa zaoberalo organizáciou cintorína – prijaté uznesenie, 

 prejednal sa zámer zorganizovania športovo-kultúrneho podujatia v obci na deň 

4.7.2015 – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 26.06.2015 

 

 

Uznesenie č. 50/2015 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 51/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.6.2015 podľa prílohy. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 52/2015 

OZ súhlasí so zakúpením bagiet pre účastníkov stretnutia troch Polhôr v dňoch 10. až 11. júla 

2015 na Oravskej Polhore.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 53/2015 

OZ berie na vedomie protokol o výsledku kontroly použitia transferu poskytnutého 

futbalovému klubu TJ Rozvoj Nová Polhora v roku 2014 a pokladničnej hotovosti obce – 

podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 54/2015 

OZ žiada starostu obce zabezpečiť návrh organizácie cintorína so zakreslením jestvujúcich 

a navrhovaných hrobových miest. 

 

Uznesenie č. 55/2015 

OZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 100 Eur na kultúrno-spoločenskú 

akciu, ktorá sa uskutoční 4.7.2015, resp. zakúpenie odmien pre deti a výherných pohárov pre 

futbalové mužstvá. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


