
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 22.10.2015 

 

 

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, 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. Čerpanie rozpočtu za 3Q/2015 

3. Úprava rozpočtu  

4. Výberové konanie – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome 

5. Rôzne  

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, 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 – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 3Q/2015 predniesla pani Ing. Lenka 

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

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

 

K 3. bodu – 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 o postupe pri zabezpečovaní výberového konania na 

dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác v rámci prieskumu trhu cenovej ponuky zákazky 

s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu“ – prijaté 

uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce: 

a) predniesol OZ Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy (vecné bremeno) VSE – prijaté 

uznesenie 

b) predniesol OZ Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy VSE – prijaté uznesenie 

c) predniesol požiadavku na schválenie zakúpenia nového PC z dôvodu nedostatočnej 

funkčnosti jestvujúceho PC – prijaté uznesenie 

d) navrhol uvoľniť prostriedky z rozpočtu obce na zabezpečenie vymaľovania KD. 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 22.10.2015 

 

Uznesenie č. 81/2015 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3Q/ 2015 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 82/2015 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2015 podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 83/2015 

OZ berie na vedomie informáciu o postupe pri zabezpečovaní výberového konania na 

dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác v rámci prieskumu trhu cenovej ponuky zákazky 

s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu“.  

 

Uznesenie č. 84/2015 

OZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena súvisiaceho 

s preložkou VN linky pri výstavbe Logisticko-priemyselného parku Nová Polhora – podľa 

prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 88/2015 

OZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj časti pozemku č. 393 

„C“ pod uloženie kioskovej trafostanice – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 89/2015 

OZ súhlasí s kúpou PC. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 90/2015 

OZ súhlasí uvoľnením prostriedkov z rozpočtu obce na zabezpečenie vymaľovania KD. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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


