
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 24.09.2015 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

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

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci, 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. Informácia o navrhovanom riešení stavebného obvodu pre zástavbu rodinných domov 

2. Zmeny a doplnky ÚPNO č. 02 

3. Ţiadosť o Zmeny a doplnky ÚPNO č. 03 

4. Dohoda o uţívaní rozvodnej skrine a dodávke elektrickej energie – Doprastav, a. s. 

5. Oplotenie betónového brieţka 

6. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Köver 

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

 

 

K 1. bodu – JUDr. Hanobik informoval OZ o navrhovanom riešení stavebného obvodu pre 

zástavbu rodinných domov a návrhu pozemkových úprav v danom obvode na základe zmlúv, 

ktoré má uzavreté s vlastníkmi jednotlivých parciel – prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – starosta obce informoval OZ o pripomienkach k Zmenám a doplnkom ÚPNO č. 

02, ktoré boli postúpené obstarávateľovi ÚPNO č. 02 a oboznámil OZ, ţe pripomienky budú 

prejednané dňa 13.10.2015 na spoločnom stretnutí u spracovateľa ÚPNO č. 02 – prijaté 

uznesenie.  

 

K 3. bodu – starosta obce oboznámil OZ s písomnou ţiadosťou vlastníkov pôdy na Zmeny 

a doplnky ÚPNO č. 03 – prijaté uznesenie.  

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol OZ návrh Dohody so spoločnosťou Doprastav, a. s. na 

uţívanie rozvodovej skrine a odber elektrickej energie – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – v rámci tohto bodu prebehlo výberové konanie na oplotenie betónového brieţku 

– prijaté uznesenie.  

 

K 6. bodu – starosta obce informoval OZ: 

a) o uskutočnení pasportizácie obecného cintorína, 

b) o pozvaní na Michalské hody na Pohronskú Polhoru. 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 24.09.2015 

 

Uznesenie č. 76/2015 

OZ berie na vedomie informáciu JUDr. Hanobika o navrhovanom riešení stavebného obvodu 

pre zástavbu rodinných domov a návrhu pozemkových úprav v danom obvode. 

 

 

Uznesenie č. 77/2015 

OZ berie na vedomie informáciu o pripomienkach k Zmenám a doplnkom ÚPNO č. 02.  

 

 

Uznesenie č. 78/2015 

OZ schvaľuje začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov ÚPNO č. 03. 

Hlasovanie:  Za:  Bálint, Kubizniak, Köver, Lukačková 

  Zdrţala sa: Mgr. Kubizniaková 

 

 

Uznesenie č. 79/2015 

OZ schvaľuje Dohodu na uţívanie rozvodovej skrine a odber elektrickej energie so 

spoločnosťou Doprastav, a. s.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 80/2015 

OZ schvaľuje dodávateľa stavebných prác na oplotenie betónového brieţku firmu Martin 

Urban – BD Systém, Košice. 

Hlasovanie:  Za:  Bálint, Kubizniak, Köver  

  Zdrţala sa: Mgr. Kubizniaková, Lukačková 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

Ladislav Köver   .................................................................. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 
 


