
 

 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 26.04.2017 

 

 

 

Riadne zasadnutie zvolal starosta obce Anton Šimčák podľa plánu zasadnutí. Prítomní boli 

všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Samotné rokovanie zastupiteľstva otvoril a viedol 

starosta obce. Na úvod predniesol návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.   

 

 

Program: 

1) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu obce 

3) Záverečný účet obce 2016 

4) Čerpanie rozpočtu za 1Q/2017 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mária Lukačková 

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

 

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

 

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

posledného zasadnutia – prijaté uznesenia. 

 

K 3. bodu – Záverečný účet obce za rok 2016 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. Hlavný 

kontrolór obce predniesol svoju správu z kontroly zostavenia záverečného účtu obce a správu 

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky predniesol starosta obce – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 1Q/2017 predniesla pani Ing. Lenka 

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

obce za obdobie január – marec 2017. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenia. 

 

K 5. bodu – v tomto bode starosta obce: 

 predniesol návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb – prijaté uznesenie 

 oboznámil OZ so žiadosťou obce Ploské o finančný príspevok na MDD 2017 – prijaté 

uznesenie. 

Ďalej v tomto bode programu prebehla diskusia ohľadne potreby rekonštrukcie vykurovania 

v budove MŠ a OcÚ – prijaté uznesenie. 

V súvislosti s uznesením č. 17/2017, ohľadne jednania s predstavenstvom jednoduchých 

pozemkových úprav, starosta obce oboznámil prítomných s obsahom listu predsedu 

predstavenstva JPÚ JUDr. Hanobíka, k čomu prebehla diskusia. Starosta obce poskytne 

požadované informácie predstavenstvu JPÚ – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 26.04.2017 

 

 

Uznesenie č. 18/2017 

OZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 

 

Uznesenie č. 19/2017 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

 

Uznesenie č. 20/2017 

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2016. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému 

účtu obce Nová Polhora za rok 2016 . 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 

bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. 

e) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hodnotenie plnenia programov obce v hodnotiacej správe 

k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2016.  

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 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. 

g) 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 12 476,86 €.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 21/2017  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1Q/2017. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 22/2017  

OZ žiada starostu obce zaslať výzvy daňovníkom z nedoplatkom na dani za minulé roky. 

 

 

Uznesenie č. 23/2017  

OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní audítorských služieb a poveruje starostu túto zmluvu 

podpísať. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 24/2017  

OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 Eur na MDD 2017 obci Ploské. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 



 

 

Uznesenie č. 25/2017  

OZ žiada starostu obce zabezpečiť prieskum trhu na vypracovanie projektu rekonštrukcie 

vykurovania v budove MŠ a OcÚ. 

 

 

Uznesenie č. 26/2017  

OZ žiada starostu obce poskytnúť požadované informácie predsedovi predstavenstva JPÚ 

podľa listu JUDr. Hanobíka. 

 

 

Uznesenie č. 27/2017 

OZ žiada starostu obce pripraviť podklady (zmluvu) na odkúpenie resp. bezodplatný prevod 

podielu pozemkov č. 355/208 a 355/213 (cesta za školou) 

 

 

Uznesenie č. 28/2017 

OZ žiada starostu osloviť vlastníkov majetkových podielov pozemkov 355/208 a 355/213 za 

účelom prevodu – odkúpenia cesty do majetku obce.  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


