
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 27.04.2016 

 

 

 

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 nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 

3) Záverečný účet obce 2015 

4) Čerpanie rozpočtu za 1Q/2016 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

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

 

K 1. bodu – kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 

 

K 2. bodu – správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015 predniesol starosta obce – prijaté 

uznesenie.   

 

K 3. bodu – Záverečný účet obce za rok 2015 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová – 

prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 1Q/2016 predniesla pani Ing. Lenka 

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

obce za obdobie január – marec 2016. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – v tomto bode oboznámil starosta obce OZ: 

 so ţiadosťou obce Ploské o finančný príspevok na MDD 2016 – prijaté uznesenie, 

 so ţiadosťou veriacich obce Nová Polhora o finančný príspevok na údrţbu kostola – 

zakúpenie dverí do zakristie – prijaté uznesenie, 

 so zmluvou o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej sluţby – prijaté 

uznesenie. 

Ďalej starosta obce oboznámil OZ s potrebou zakúpenia úradnej tabule – prijaté uznesenie. 

V tomto bode programu prebehla diskusia ohľadne zorganizovania obecnej akcie – Oslavy 

ukončenia 2. svetovej vojny dňa 7.5.2016 a prípravy VZN o výške príspevku v materskej 

škole – prijaté uznesenia.  

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 27.04.2016 

 

 

Uznesenie č. 27/2016  

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 

a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015. 

 

Uznesenie č. 28/2016  

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2015. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Záverečnému účtu obce Nová Polhora za rok 2015 (Príloha - Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce – v písomnej forme – v zmysle zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy). 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce 

za rok 2015 bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hodnotenie plnenia programov obce v hodnotiacej 

správe k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2015.  

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku hospodárenia obce do rezervného 

fondu po usporiadaní v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 14 408,35 €.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 29/2016  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1Q/2016. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 30/2016  

OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 Eur na MDD 2016 obci Ploské. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 31/2016  

OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 500 Eur na údrţbu kostola – osadenie dverí do 

zakristie. 

Hlasovanie:  ZA – František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kovër, Mária Lukačková 

  ZDRŢALA SA – Mgr. Monika Kubizniková 

 

Uznesenie č. 32/2016  

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej 

sluţby s pani MUDr. Beátou Antošovou. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 33/2016  

OZ súhlasí so zakúpením úradnej tabule. 



Hlasovanie: jednohlasne 

Uznesenie č. 34/2016  

OZ schvaľuje obecnú akciu – Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny dňa 7.5.2016 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 35/2016  

OZ ţiada starostu obce pripraviť nové VZN o výške príspevku v materskej škole. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


