
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 28.01.2016 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

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

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci, preto pán starosta konštatoval, ţe 

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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Ročná uzávierka za rok 2015 

4) Výročná správa za rok 2015 

5) Zmeny a doplnky č. 02 ÚPNO Nová Polhora 

6) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Vladimír Bálint 

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

 

 

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konštatoval, ţe 

jednotlivé uznesenia boli splnené. 

 

K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od 

posledného zasadnutia. 

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2015. V podanej 

správe rozobrala jednotlivé poloţky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2015. – prijaté 

uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Výročnú správu o hospodárení obce za 

rok 2015 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce informoval OZ s prípisom Okresného úradu Košice, odbor 

výstavby a bytovej politiky, ktorým daný úrad súhlasí s návrhom Zmien a doplnkov č. 2 

ÚPNO Nová Polhora a odporúča OZ aby schválilo predloţený návrh zmien a doplnkov č. 2 

územného plánu a vyhlásilo záväznú časť územného plánu obce všeobecne záväzným 

nariadením obce. Po prerokovaní bolo prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – v tomto bode bolo jednané: 

a) o riešení vlastníckych vzťahov k poľnej ceste za bývalou ZŠ – prijaté uznesenie, 

b) o výstavbe multifunkčného ihriska – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce informoval OZ s prípisom Okresného úradu Košice – okolie, pozemkový 

a lesný odbor ohľadne nahlásenia členov prípravného výboru prípravného konania 



projektu Jednoduchých pozemkových úprav Nová Polhora Povrazy – prijaté 

uznesenie. 

d) výberové konanie na obstarávateľa a spracovateľa Zmien a doplnkov č. 03 ÚPNO 

Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

e) Priority rozvoja obce na rok 2016 – kuchyňa v KD, detské ihrisko pri betónovom 

brieţku, doriešenie vlastníckeho vzťahu k ceste pri 4 BJ, retardéry, dopravné značenie, 

rigol pri cintoríne, vyasfaltovanie betónového brieţku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 28.01.2016 

 

 

Uznesenie č. 6/2016 

OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2015 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 7/2016 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za rok 2015 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 8/2016 

Obecné zastupiteľstvo:  

 berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej 

politiky č. OU-KE-OVBP1-2016ú005680 zo dňa 22.01.2016 k preskúmaniu „Územný 

plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“ podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov.  

 súhlasí s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania „ Územný plán 

obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“. 

 schvaľuje podľa §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo 

väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Územný plán obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02    

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 03/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť „Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“, 

 

 

 žiada starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie 

„Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 k  záväzným 

častiam „Územného  plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“.   

2. Označiť dokumentáciu schváleného „Územného plánu obce Nová Polhora – 

Zmeny a doplnky 02“ schvaľovacou doloţkou v súlade s § 28, odst.1 

stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie 

registračného listu a doručiť ho MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.  

4. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloţenie dokumentácie 

„Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“ na Obecnom 

úrade obce Nová Polhora, na príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom 

úrade Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. 

5. Zverejniť v súlade s § 27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť 

„Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 02“ vyvesením na 

úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 



Hlasovanie: jednohlasne  

Uznesenie č. 9/2016  

OZ ţiada starostu riešiť vlastnícky vzťah k poľnej ceste za bývalou ZŠ aj s prípadnou 

zámenou za iné pozemky vo vlastníctve obce. 

 

Uznesenie č. 10/2016 

OZ súhlasí s výstavbou multifunkčného ihriska v priestore pod obecným pomníkom.  

Hlasovanie:  

ZA – Mgr. Monika Kubizniaková, František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

ZDRŢALA SA – Mária Lukačková 

 

Uznesenie č. 11/2016 

OZ na základe prípisu Okresného úradu Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor schvaľuje 

za člena prípravného výboru  Jednoduchých pozemkových úprav na hone Povrazy za obec 

starostu obce. 

Hlasovanie:  

ZA – Mgr. Monika Kubizniaková, František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

ZDRŢALA SA – Mária Lukačková 

 

Uznesenie č. 12/2016 

OZ vyhodnotilo cenové ponuky na obstarávateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 03, kde na 

základe najniţšej ponúknutej ceny bol schválený Ing. arch. Jozef Macko. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 13/2016 

OZ vyhodnotilo cenové ponuky na spracovateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 03, kde na 

základe najniţšej ponúknutej ceny bolo schválené Architektonické štúdio Atrium, s. r. o. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

 

 
 


