
 

 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 09.08.2017 

 

 

 

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) Čerpanie rozpočtu za 2Q/2017 

4) Úprava rozpočtu k 31.08.2017 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, František Kubizniak 

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 uznesenia. 

 

K 3. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 2Q/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 4. bodu – návrh na úpravu rozpočtu k 31.08.2017 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. 

Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – v tomto bode: 

 starosta oboznámil OZ so žiadosťou o finančný príspevok na rozšírenie verejného 

vodovodu – pozemky pod cintorínom. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 p. Štefančík odprezentoval ponuku spoločnosti KOOR na rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia – prijaté uznesenie. 

 prebehla diskusia ohľadne vypracovania projektu športovo-oddychovej zóny – 

altánok, trávnatá plocha, lavičky, gril a pod. – prijaté uznesenie. 

 privítanie detí do života – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 09.08.2017 

 

 

Uznesenie č. 38/2017 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

 

Uznesenie č. 39/2017  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 2Q/2017. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 40/2017  

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.08.2017. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 41/2017  

OZ neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rozšírenie verejného vodovodu – 

pozemky pod cintorínom. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 42/2017  

OZ berie na vedomie prezentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. 

 

 

Uznesenie č. 43/2017  

OZ žiada starostu obce riešiť prípravu projektu športovo-oddychovej zóny. 

 

 

Uznesenie č. 44/2017  

OZ žiada starostu obce zorganizovať privítanie detí do života. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

 


