
 

 

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 22.01.2018 

 

 

Prítomní poslanci OZ:  
Vladimír Bálint, Ladislav Kövér, František Kubizniak, Mgr. Monika Kubizniaková, Mária Lukačková 

 

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton 

Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci, 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) Zmeny a doplnky č. 03 ÚPNO-Nová Polhora 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Mária Lukačková  

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

 

 

K 1. bodu – starosta obce uviedol súčasný stav v procese schvaľovania ZaD č. 03 ÚPNO – Nová 

Polhora, kde momentálne sa čaká na vyjadrenie OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, hoci už 

uplynula doba na vydanie stanoviska. Tiež uviedol, že zo strany žiadateľov bola vznesená požiadavka 

na zmenšenie plochy zaradenej na výstavbu v lokalite Bálka. K zmene plochy za žiadateľov o zmeny 

Územného plánu sa vyjadrila pani Lukačková, ktorá to zdôvodňovala tým, že niektorí vlastníci nemajú 

záujem o zaradenie ich pozemkov do plôch na zástavbu a nechcú sa podieľať ani na spolufinancovaní 

ZaD ÚPNO. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

Po prijatí uznesenia bola vznesená požiadavka zo strany žiadateľov o ZaD ÚPNO na starostu obce, 

aby oslovil aj ostatných vlastníkov nehnuteľností v lokalite Bálka na spolufinancovanie ZaD ÚPNO. 

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 22.01.2018 

 

 

Uznesenie 10/2018 

OZ nesúhlasí so zmenou plochy na zástavbu v lokalite Bálka z dôvodu, že zmeny boli verejne 

prerokované s občanmi obce, vlastníkmi nehnuteľností a zainteresovanými inštitúciami, pričom na 

obecný úrad nebola zaslaná žiadna námietka v zákonom stanovenom termíne. Dokumentácia bola 

postúpená ďalším orgánom činným v schvaľovacom procese.   

Hlasovanie:  ZA:   Kubizniak, Mgr. Kubizniaková, Kövér 

  PROTI:  Bálint, Lukačková  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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


