
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 15.02.2018 

 

 

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

 

Riadne 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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Ročná uzávierka za rok 2017 

4) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kövér 

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

 

 

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konštatoval, že jednotlivé 

uznesenia sú splnené, resp. sú v riešení. 

 

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

zasadnutia. V rámci tohto bodu informoval poslancov o zadaní zákazky na vypracovanie znaleckého 

posudku na pozemok pri cintoríne a pri dvoj-bytovke a o príprave orezávania stromov pri kostole a na 

briežku  – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2017. V podanej správe 

rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2017 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – V tomto bode: 

- hlavný kontrolór obce predniesol návrh kontrolnej činnosti,  

- starosta predniesol plán práce OZ, 

- starosta informoval o výzve na podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska, 

- starosta oboznámil poslancov s potrebou zakúpenia dvoch nových kamier z dôvodu 

nefunkčnosti, 

- potreba zakúpenia sporáku do kuchyne MŠ 

- starosta informoval OZ o priebehu ZaD č. 03 

- starosta informoval OZ o priebehu JPÚ. V tejto súvislosti tiež informoval poslancov, že 

v území JPÚ sa nachádza objekt vodojemu bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorý je 

v súčasnosti v majetku firmy AGROK, s. r. o.. Táto firma už v katastri obce nehospodári 

a ponúka objekt na predaj.  

- potreba opravy schodov pri KD  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 15.02.2018 

 

 

Uznesenie č. 11/2018 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 12/2018 

OZ schvaľuje ročnú uzávierku za rok 2017 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 
Uznesenie č. 13/2018 

OZ schvaľuje plán kontrolných činností hlavného kontrolóra obce na rok 2018 – podľa 

prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 
Uznesenie č. 14/2018 

OZ schvaľuje plán práce OZ na rok 2018 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 
Uznesenie č. 15/2018 

OZ schvaľuje zámer výstavby multifunkčného ihriska na parcele č. 15 – zastavané plochy 

a nádvoria (betónový briežok) a poveruje starostu obce podať žiadosť o dotáciu.  

Hlasovanie: jednohlasne 
 

Uznesenie č. 16/2018 

OZ schvaľuje zakúpenie kamier, podľa predloženej ponuky spoločnosti CASSOTECH, s. r. o. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

Uznesenie č. 17/2018 

OZ poveruje predsedu Školskej rady pri MŠ Nová Polhora vykonať prieskum trhu na plynový 

sporák s elektrickou rúrou do kuchyne MŠ. 
 

Uznesenie č. 18/2018 

OZ schvaľuje odkúpenie budovy vodojemu od firmy AGROK, s. r. o. a žiada starostu obce 

jednať s konateľmi o výške ceny. 

 
Uznesenie č. 19/2018 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť opravu schodov do KD položením dlažby a poslancov 

Bálinta, Kubizniaka a Mgr. Kubizniakovú vykonaním prieskumu trhu.  

 
 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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


