
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 04.01.2016 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Mimoriadne 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. Prítomných poslancov 

oboznámil s programom zasadnutia, po jednohlasnom schválení pristúpili k rokovaniu o 

jednotlivých bodoch programu zasadnutia OZ. 

 

 

Program: 

1) Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

2) Návrh VZN o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe 

výpočtu nájomného 

3) Rôzne  

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Mária Lukačková 

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

 

 

K 1. bodu – Ing. Pangrácová predniesla návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – 

prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – Ing. Pangrácová predniesla návrh VZN o podmienkach prideľovania obecných 

nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu  
a) Starosta obce oboznámil poslancov s verejným obstarávaním dodávateľa kamerového 

systému, kde uviedol, že predpokladaný náklad na predmet zákazky bol vyčíslený na 

hodnotu 81 383, 33 Eur – prijaté uznesenie. 

b) Starosta obce informoval OZ o Výzve na prekladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie 7 aktivita 1 – 

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času a možnosti 

žiadať prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska – prijaté uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 04.01.2016 

 

 

Uznesenie č. 1/2016 

OZ schvaľuje VZN 01/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 2/2016 

OZ schvaľuje VZN 02/2016 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov 

a spôsobe výpočtu nájomného. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 3/2016 

OZ žiada starostu, vzhľadom na predpokladanú vysokú výšku nákladov predmetu zákazky 

kamerového systému, ukončiť  zmluvný vzťah s firmou SAKS management a odstúpiť od 

projektu výstavby kamerového systému v obci.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 4/2016 

OZ súhlasí s výstavbou multifunkčného ihriska v obci prostredníctvom nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka. 

Hlasovanie: jednohlasne  

 

Uznesenie č. 5/2016 

Poslanci OZ uskutočnia prieskum na umiestnenie multifunkčného ihriska medzi občanmi 

(horný betónový briežok, priestor pod obecným pomníkom, pri plánovanom futbalovom 

ihrisku) a miesto bude schválené na najbližšom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

Zapísal: Ing. Lenka Pangrácová .................................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


