
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 09.11.2016 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Riadne 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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Čerpanie rozpočtu za 3.Q/2016 

4) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Mária Lukačková 

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

 

 

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

 

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

zasadnutia – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016 predniesla pani Ing. Lenka 

Pangrácová. V podanej správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za 

obdobie január – september 2016. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – V tomto bode programu prebehla diskusia na nasledujúce témy: 

a) Starosta obce informoval OZ o žiadosti p. Krausa a p Timkovej na ukončenie nájomnej 

zmluvy k 31.12.2016 a s tým spojeným uvoľnením jedného dvojizbového a jedného 

trojizbového obecného nájomného bytu – prijaté uznesenie. 

b) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou spoločnosti JUNIOR GAME, spol. s r. o. o vydanie 

súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v obci, v mieste 

prevádzky – Pohostinstvo, Mária Vengrinová do31.12.2020 – prijaté uznesenie. 

c) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou neziskovej organizácie filia o poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí od 09/2016 do 12/2016 a na 

kalendárny rok 2017 – prijaté uznesenie. 

d) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Mesta Košice o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017 – prijaté uznesenie. 

e) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Poľovníckej organizácie Kráľovce o možnosť 

využitia materiálu zo spadnutej strechy bývalých šatní TJ na vybudovanie posedu – prijaté 

uznesenie. 

f) Starosta obce predniesol návrh Zmluvy so spoločnosťou Nová Polhora Invest, s. r. o. na 

zabezpečenie úpravy obecných komunikácií na parcelách KN-C č. 406, 391, 395, 439, 441 

a 448 v k.ú. Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

g) Starosta obce oboznámil OZ s Kontraktom s U.S. Steel Košice, s. r. o. na nákup umelého 

kameniva z vysokopecnej trosky – prijaté uznesenie 

h) OZ navrhlo starostovi obce obnoviť akciu Uvítanie detí do života. 

i) V tomto bode prebehla diskusia ohľadne dopravného značenia a údržby komunikácii v správe 

KSK. 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 09.11.2016 

 

Uznesenie č. 67/2016  

OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 68/2016  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 69/2016  

OZ žiada starostu obce osloviť s ponukou voľných obecných nájomných bytov žiadateľov o byt 

s trvalým pobytom v obci (Brozmanová M., Vengrinová V., Sotáková K., Chovan B., Vengrin M., 

Palaščáková L., Vengrinová K.). 

 

Uznesenie č. 70/2016  

OZ schvaľuje umiestnenie a prevádzkovanie stávkových hier v obci, v mieste prevádzky – 

Pohostinstvo, Mária Vengrinová, pre spoločnosť JUNIOR GAME, spol. s r. o. do 31.12.2020. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 71/2016  

OZ neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov neziskovej organizácie filia na záujmové 

vzdelávanie detí od 09/2016 do 12/2016 a na kalendárny rok 2017.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 72/2016  

OZ neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov Mestu Košice na záujmové vzdelávanie detí 

v roku 2017.  

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 73/2016  

OZ žiada starostu obce, na základe prejaveného záujmu, vyzvať TJ Rozvoj Nová Polhora na likvidáciu 

bývalých šatní TJ.  

 

Uznesenie č. 74/2016  

OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy so spoločnosťou Nová Polhora Invest, s. r. o. na zabezpečenie 

úpravy obecných komunikácií na parcelách KN-C č. 406, 391, 395, 439, 441 a 448 v k.ú. Nová 

Polhora. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

Uznesenie č. 75/2016  

OZ schvaľuje uzatvorenie Kontraktu s U.S. Steel Košice, s. r. o. na nákup umelého kameniva 

z vysokopecnej trosky na zabezpečenie úpravy obecných ciest. 

Hlasovanie:  jednohlasne 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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


