
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 26.08.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

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

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci, 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. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2015 

4. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Mária Lukačková 

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. 

 

K 3. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2015 predniesla pani Ing. Lenka 

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

obce za obdobie január – jún 2015. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu  
a) Poslanec pán Kubizniak ako predseda Rady školy pri MŠ predniesol Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk. 

rok 2014/2015 – prijaté uznesenie. 

b) Pán PhDr. Pituch – riaditeľ SOŠ technickej predniesol návrh nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytových priestorov pre elokované pracovisko – prijaté uznesenie. 

c) MVDr. Sekel informoval OZ o situácii na výstavbe diaľničného privádzača a ciest a 

oboznámil OZ s možnosťou podania žiadosti na Úrad vlády o finančnú podporu na 

výstavbu cesty – prijaté uznesenie.  

d) Občania obce vlastníci pozemkov za bývalou ZŠ predniesli OZ svoju žiadosť 

o Zmenu ÚPNO. Po diskusii prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 26.08.2015 

 

 

Uznesenie č. 70/2015 

OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 71/2015 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2015 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 72/2015 

OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Nová Polhora za šk. rok 2014/2015.  

 

Uznesenie č. 73/2015 

OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov pre elokované pracovisko 

SOŠ technickej, Kukučínova 23 Košice.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 74/2015 

OZ súhlasí s podaním žiadosti o finančnú podporu od Úradu vlády na výstavbu cesty 

k novobudovanému športovému ihrisku.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 75/2015 

OZ berie na vedomie požiadavku vlastníkov pôdy na pozemku za bývalou ZŠ na Zmeny a 

doplnky ÚPNO za účelom prekvalifikovania z rezervy na zástavbu uvedeného pozemku na 

zástavbu s upozornením žiadateľov na potrebu dodržania úradného postupu.  

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Monika Kubizniaková  .................................................................. 

  

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

 

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

 

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


