
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 06.11.2015 

 

 

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 Územného plánu č. 02 

2. NATUR-PACK, a. s. – Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zabezpečenie združeného 

nakladania s odpadmi z obalov) 

3. Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Ladislav Kover 

Za zapisovateľa bol určený: František Kubizniak – zástupca starostu obce 

 

K 1. bodu – starosta obce predniesol OZ písomný materiál predložený obstarávateľom: 

Vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania „Územný plán obce Nová Polhora – 

zmeny a doplnky 02“ a Záznam z prerokovania neakceptovaných pripomienok k „Územnému 

plánu obce Nová Polhora – zmeny a doplnky 02“ v súlade s §22, odst. 7 zákona č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov – prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – starosta obce informoval OZ o zabezpečovaní separovaného zberu podľa nového 

zákona cestou organizácií zodpovednosti výrobcov a predniesol návrh Zmluvy o budúcej 

zmluvy (zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov) so spoločnosťou NATUR-

PACK, a. s. – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu  
a) Starosta obce informoval OZ o pripravovanom spoločnom projekte Torysského 

mikroregiónu na zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu cestou 

domáceho kompostovania a zabezpečovaní kompostérov, kde bude potrebná pri 

dotácii aj spoluúčasť obce vo výške 5 % v maximálnej hodnote 1 225 € – prijaté 

uznesenie. 

b) Pán MVDr. Sekel informoval OZ o probléme v odvádzaní zrážkových vôd z obce 

a odpadových vôd z ČOV 12BJ cez kanál vedúci cez pozemky vo vlastníctve 

spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o., pričom predniesol požiadavku na 

spolufinancovanie riešenia situácie obcou – prijaté uznesenie. 

c) Prebehla diskusia ohľadne prekládky a výstavby nového športového ihriska – prijaté 

uznesenie. 

d) Starosta obce predniesol návrh ohľadne možnosti zabezpečovania stravy pre 

dôchodcov – prijaté uznesenie. 

e) Ďalej v tomto bode bola prednesená požiadavka informovať občanov o konaní 

obecných zastupiteľstiev aj cestou miestneho rozhlasu. 

f) V súvislosti s potrebou maľovania kultúrneho domu bola vznesená požiadavka na 

zistenie potreby odstránenia starých náterov z dôvodu určenia ceny práce.  



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 06.11.2015 

 

Uznesenie č. 91/2015 

OZ súhlasí s Vyhodnotením pripomienok z verejného prerokovania „Územný plán obce Nová 

Polhora – zmeny a doplnky 02“. 

 

Uznesenie č. 92/2015 

OZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zabezpečenie združeného nakladania 

s odpadmi z obalov) so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 93/2015 

OZ schvaľuje plánované spolufinancovanie vo výške 5 % v maximálnej hodnote 1 225 € pri 

pripravovanom projekte na domáce kompostovanie.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 94/2015 

OZ berie na vedomie požiadavku spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. ohľadom odvodu 

zrážkových vôd a odpadovej vody z ČOV 12BJ do Balky na spolufinancovanie s potrebou 

vypracovania projektovej dokumentácie.  

 

Uznesenie č. 95/2015 

OZ žiada starostu obce vyžiadať od spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. projektovú 

dokumentáciu na prekládku resp. výstavbu nového športového ihriska. 

 

Uznesenie č. 96/2015 

OZ žiada starostu obce uskutočniť prieskum ohľadne záujmu o zabezpečenie stravy pre 

dôchodcov. 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

Zapísal: František Kubizniak .................................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


