
 

 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 02.10.2017 

 

 

 

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, ţe 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) Kultúrne vystúpenie 

2) Preloţka odtoku z MČOV – 12 b.j. 

3) Futbalové ihrisko 

4) SOŠ technická – Dodatok k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov 

 

Za overovateľov boli určení: Ladislav Kövér, Mária Lukačková 

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

 

K 1. bodu – starosta informoval poslancov o pripravovanom kultúrnom vystúpení v rámci 

mesiaca úcty k starším, konaného dňa 16.10.2017 o 16:00 hod v kultúrnom dome – prijaté 

uznesenie. 

 

K 2. bodu – starosta informoval o situácii pri preloţke kanála z MČOV – 12 b.j.. Konštatoval, 

ţe na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré uţ nadobudlo právoplatnosť. Stavebný 

úrad pre vydanie stavebného rozhodnutia je OÚ Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŢP. 

Obec uzavrela nájomnú zmluvu s VÚC na prenájom pozemku. Starosta predniesol návrh 

Dohody na prevod práv a povinností na obec od spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. – 

prijaté uznesenia. 

 

K 3. bodu – pán MVDr. Sekel informoval o situácii vo výstavbe futbalového ihriska. 

Z projektu je zrealizovaná elektrická prípojka, studňa, uloţená drenáţ. Pozemok je potrebné 

pokosiť, dosiať trávu a povalcovať. V najbliţšom období sa bude osadzovať zábradlie. Po 

diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol návrh Dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nebytových 

priestorov pre SOŠ technickú – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore 

konaného dňa: 02.10.2017 

 

 

Uznesenie č. 54/2017 

OZ schvaľuje kultúrne vystúpenie divadelno-tanečného súboru Petrţalčanka.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 55/2017 

OZ schvaľuje Dohodu o prevode práv a povinností stavebníka viaţucich sa k Rozhodnutiu 

o umiestnení stavby a súvisiacej dokumentácii na stavbu „Nová Polhora – MČOV 12 b.j. – 

preloţka odtoku z MČOV“ zo spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. na obec za účelom 

podania ţiadosti o vydanie vodoprávneho rozhodnutia na Okresný úrad Košice. Po 

nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho povolenia obec postúpi práva a povinnosti 

vodoprávneho povolenia za tých istých podmienok na spoločnosť Nová Polhora Invest, s. r. o. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 56/2017  

OZ ukladá starostovi zabezpečiť projekt na oplotenie ihriska. 

 

 

Uznesenie č. 57/2017  

OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov – 

nájom 120 Eur/mesačne, po celú dobu nájmu, úhrada za energie – 65 Eur/mesačne. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


