
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 16.08.2016 

 

 

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) Situácia vo výstavbe premiestneného futbalového ihriska 

2) Oslava SNP 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kover 

Za zapisovateľku bola určená: Mária Lukačková 

 

 

K 1. bodu – zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, ktorý na úvod uviedol, že OZ zvolal na 

základe uznesenia č. 56 zo dňa 10.08.2016. Tiež informoval o situácii vo vybavovaní 

stavebných povolení, keď konštatoval, že Rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní 

územia nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2016 a v súčasnosti očakávame vydanie 

rozhodnutia Okresného úradu, odboru pozemkového na zmenu kultúry ornej pôdy na športové 

ihrisko. Ďalej vyzval konateľa investora Nová Polhora Invest, s. r. o. MVDr. Sekela na 

podanie informácie o ďalšom postupe vo vybavovaní stavebného povolenia, resp. samotnej 

výstavby futbalového ihriska. 

MVDr. Sekel zdôvodňoval sklz vo výstavbe z titulu predlžovania stavebných konaní 

a samotnej výstavby súvisiacich objektov a to: diaľničný privádzač, prístupová cesta III. 

triedy, prepracovanie projektovej dokumentácie samotného areálu ihriska kvôli zásahu do 

ochranného pásma VN 400 ako aj niektorých ďalších nedostatkov. Uviedol tiež, že v mesiaci 

septembri 2016 bude uskutočnený výber dodávateľa na cestu a prístupového chodníka 

k futbalovému ihrisku. Po diskusii zo strany poslancov OZ, funkcionárov futbalového klubu 

i prítomných občanov bolo prijaté uznesenie.  

 

K 2. bodu – starosta predniesol návrh na oslavy SNP so zapálením vatry dňa 27.08.2016 – 

prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 16.08.2016 

 

 

Uznesenie č. 58/2016  

OZ žiada starostu obce, aby písomne postúpil investorovi Nová Polhora Invest, s. r. o. 

nasledovné požiadavky na výstavbu nového futbalového ihriska: 

 Pri výstavbe šatní pridať ešte jeden kontajner, v ktorom riešiť zvýšenie počtu miest pre 

sprchy a WC pre verejnosť. 

 Zabezpečiť 2 ks striedačiek. 

 Prerobiť bránky podľa súčasne platných noriem. 

 Za bránky umiestniť zachytávače lôpt.  

 Riešiť bunku rozhodcov – zväčšiť kapacitu pre 14 osôb. 

 Po vysiati trávy zabezpečiť zavlažovanie ihriska. 

 Plánovaný chodník pozdĺž cesty III. triedy premiestniť v projektovej dokumentácii na 

starú cestu a v projekte riešiť jeho vyasfaltovanie a osvetlenie so zamedzením prístupu 

pre motorové vozidlá.  

 

 

Uznesenie č. 59/2016  

OZ schvaľuje oslavy SNP so zapálením vatry dňa 27.08.2016. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

Zapísal: Mária Lukačková   .................................................................. 

 

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


