
 

 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 23.05.2017 

 

 

 
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) Vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky: „Zabezpečenie služieb verejného 

obstarávania“ 

2) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ladislav Kövér, Mária Lukačková 

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

 

K 1. bodu – starosta odovzdal poslancom doručené uzatvorené obálky s cenovými ponukami 

a prebehlo hodnotenie ponúk na predmet zákazky: „Zabezpečenie služieb verejného 

obstarávania“ – prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – v tomto bode starosta obce: 

 oboznámil OZ so žiadosťou ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír o finančný príspevok 

na MDD 2017 – prijaté uznesenie, 

 predniesol návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku 

(prevádzkovaní majetku obce) s VVS, a. s. – prijaté uznesenie, 

 oboznámil OZ so žiadosťou pána Štefana Smolca o zabezpečenie prechodu vlastníctva 

k pozemku. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 23.05.2017 

 

 

Uznesenie č. 29/2017 

OZ schvaľuje na zabezpečenie služieb verejného obstarávania pani Ing. Oľgu Onderíkovú 

Mikulíkovú. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 30/2017 

OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 100 Eur na MDD 2017 pre ZŠ s MŠ M. R. 

Štefánika, Budimír. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 31/2017 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s: 

a)      prerokovalo  

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

b)      schvaľuje 

             1. zverenie majetku obce /presná definícia/ do správy pre VVS, a.s. podľa skutočne 

vynaložených nákladov 

             2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.   

                  /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu 

správy, najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán/   

 

 Z celkového počtu 5 poslancov sa hlasovania zúčastnili 4 poslanci. 

 

-  za schválenie návrhu zmluvy hlasovali             4 poslanci 

-  proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovalo         0 poslancov 

 

 

Uznesenie č. 32/2017  

OZ žiada starostu obce odkonzultovať možnosti zmeny zakreslenia ciest v ÚPNO – ZaD č. 2 

na OÚ Košice, odbor stavebný v reakcii na žiadosť p. Smolca.  

 

 

 

Overovatelia: 

Ladislav Kövér     .................................................................. 

  

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

 

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

 

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

 

 


