
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 15.02.2017 

 

 

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) Ročná uzávierka za rok 2016 

4) Výročná správa za rok 2016 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Mária Lukačková  

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

 

 

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

jednotlivé uznesenia boli splnené. 
 

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

posledného zasadnutia. V rámci tohto bodu prebehla diskusia ohľadne výmeny dverí 6 BJ – 

použitím finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby – prijaté uznesenia. 
 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2016. V podanej 

správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2016. – prijaté 

uznesenie. 
 

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

2016 – prijaté uznesenie. 

 
K 5. bodu – v tomto bode predniesol hlavný kontrolór obce p. Schimara plán kontrolnej činnosti na 

rok 2017 a konštatoval, že už previedol kontrolu pohľadávok a záväzkov za rok 2016 o čom 

predniesol aj správu. – prijaté uznesenia. 

Ďalej v tomto bode predniesol starosta obce požiadavku na výmenu multifunkčného zariadenia – 

prijaté uznesenie. 

Starosta obce informoval o situácii v riešení Zmien a doplnkov ÚPNO 03, že Okresný úrad Košice, 

odbor opravných prostriedkov, neakceptoval odvolanie obce voči zamietnutiu navrhovaných plôch na 

zástavbu v lokalite Bálka. K uvedenému sa vyjadril vlastník pozemku v tejto lokalite pán Nickel Peter, 

ktorý požadoval, aby bolo zvolané jednanie s vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite so zástupcom 

vlastníkov pozemkov v lokalite Birc JUDr. Hanobíkom, za účelom dohody vypustenia časti pozemkov 

určených na zástavbu na lokalite Birc a presunutím tejto výmery na lokalitu Bálka – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 15.02.2017 

 

 

Uznesenie 7/2017 

OZ schvaľuje výmenu dverí v 6 BJ v počte 4 ks s použitím finančných prostriedkov z fondu opráv 

a údržby a žiada starostu zabezpečiť prieskum trhu. 

Hlasovanie:  Za:   Bálint, Kovér, Kubizniak 

  Zdržala sa: Lukačková 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

 

Uznesenie č. 9/2017 

OZ schvaľuje ročnú uzávierku za rok 2016 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

 

Uznesenie č. 10/2017 

OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2016 – podľa prílohy. 
 

 

Uznesenie č. 11/2017 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre rok 2017. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 12/2017 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole pohľadávok a záväzkov za rok 2016. 

 

 

Uznesenie č. 13/2017 

OZ schvaľuje výmenu multifunkčného zariadenia z dôvodu zastarania a žiada starostu zabezpečiť 

prieskum trhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

 

Uznesenie č. 14/2017 

OZ žiada starostu osloviť JUDr. Hanobíka za účelom riešenia požiadavky pána Nickela Petra 

a ďalších vlastníkov pozemkov v lokalite Bálka (riešenie zámeny lokality určenej na zástavbu).  

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 


