
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 11.04.2018 

 

 

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) Individuálna výročná správa obce, Záverečný účet obce – predloženie návrhov 

2) Prejednanie došlej pošty 

3) Rôzne 

 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mgr. Monika Kubizniaková 

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

 

 

K 1. bodu – poslancom OZ boli predložené písomné materiály Individuálnej výročnej správy obce 

a Záverečného účtu obce za rok 2017. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 bol týmto dňom 

zverejnený na webovej stránke obce. 

 

K 2. bodu – starosta obce informoval OZ 

- o prípise riaditeľky ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír ohľadne financovania Centra voľného 

času, po diskusii bolo dohodnuté, že sa touto témou bude OZ zaoberať po zistení ako je to 

v iných obciach v školskom obvode ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír – prijaté uznesenie. 

 

 

K 3. bodu – starosta obce informoval OZ 

- o likvidácii stromov a potrebe likvidácie konárov 

- o stave výstavby obecného ihriska 

- o započatí prác na výstavbe Bytového domu Alfa, Beta 

- likvidácia starého oplotenia pri KD aj pred 6 b.j., výsadba stromov, oddychová zóna, 

zabezpečenie setov na sedenie, oslavy osídlenia obce – prijaté uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 11.04.2018 

 

 

Uznesenie č. 26/2018 

OZ žiada starostu obce prejednať financovanie centier voľného času so starostami obcí 

školskom obvode ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír v spolupráci s obcou Budimír, ako 

zriaďovateľom školy.  

 

Uznesenie č. 27/2018 

OZ žiada starostu obce zabezpečiť odstránenie starého oplotenia pri KD a pred 6 b.j., 

oddelenie pozemku KD od obecnej cesty riešiť výsadbou živého plotu z tují a v priestore pri 

KD vysadiť 2 - 3 stromčeky dubov. V rámci riešenia zelene v obci vysadiť 5 ks pagaštana 

konského pod betónovým briežkom.  

 
Uznesenie č. 28/2018 

OZ žiada starostu obce riešiť organizáciu námestia obce s projektantkou Ing. Komendátovou 

a návrh predložiť na zasadnutie OZ.  

 
Uznesenie č. 29/2018 

OZ schvaľuje zakúpenie 5 setov na sedenie podľa predloženej ponuky.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 
Uznesenie č. 30/2018 

OZ žiada starostu obce predložiť návrh organizačno-technického zabezpečenia osláv 75. 

výročia osídlenia obce do 15.05.2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

Mgr. Monika Kubizniaková  ................................................................. 

 

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

 

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


