
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 28.09.2016 

 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

 

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

Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili traja poslanci z celkového počtu 5, 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) Dodatok k nájomnej zmluve – SOŠ technická 

2) Výzva na vykonanie pokusu o získanie práva k pozemkom – p. Smolec 

3) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, František Kubizniak 

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

 

 

K 1. bodu – zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. V tomto bode bola prejednávaná výška 

za nájom nebytových priestorov SOŠ technická, Kukučínová. K výške nájmu sa vyjadril 

riaditeľ SOŠ technickej PhDr. Pituch. Bolo tieţ so strany zástupcov SOŠ technickej 

zdôraznené, ţe škola sa bude aktívne podieľať na údrţbe a pomocných prácach v obci. Po 

diskusii prijaté uznesenia. 

 

 

K 2. bodu – starosta obce oboznámil poslancov so ţiadosťou – výzvou  pána Smolca na 

vykonanie pokusu o získanie práva k pozemkom, t. j. prístupových ciest podľa ÚPNO obce – 

ZaD č. 02. Po diskusii prijaté uznesenie. 

 

 

K 3. bodu – v tomto bode starosta obce predniesol potrebu riešiť akcie osadenie dopravného 

značenia a retardérov v obci podľa spracovaného projektu ako aj rekonštrukciu kuchyne 

kultúrneho domu k čomu je potrebné spracovať projekt, resp. technickú správu. Starosta tieţ 

poukázal na moţnosti riešenia rekonštrukcie priekopy na novej ulici a na hlavnej ulici 

z čerpaním dotácie z eurofondov k čomu však je potrebné mať spracovanú projektovú 

dokumentáciu – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 28.09.2016 

 

 

Uznesenie č. 62/2016  

OZ schvaľuje nájomné za prenájom nebytových priestorov pre SOŠ technickú na školský rok 

2016/2017 vo výške 120 Eur mesačne.  

Hlasovanie:  ZA: Bálint, Kubizniak 

  ZDRŢALA SA: Lukačková 

 

 

Uznesenie č. 63/2016  

OZ berie na vedomie prísľub riaditeľa SOŠ technickej PhDr. Pitucha o pomoci pri údrţbe 

obecných priestorov. 

 

 

Uznesenie č. 64/2016  

OZ schvaľuje ţiadať bezodplatný prevod časti parcely č. 284/2 v správe SPF na verejno-

prospešné vyuţitie v zmysle schváleného ÚPNO obce.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 65/2016  

OZ doporučuje pánovi Smolcovi riešiť vyuţitie časti parciel č. 201/122 a 201/124 určených 

na cesty v schválenej ÚPNO obce s konkrétnymi vlastníkmi uvedených nehnuteľností.  

 

 

Uznesenie č. 66/2016  

OZ neschvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii prícestných rigolov.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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


