
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 05.09.2018 

 

 

Prítomní poslanci OZ:  
Vladimír Bálint, Ladislav Köver, 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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Kúpna zmluva 

3) Multifunkčné ihrisko 

4) Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí 

 

 

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Köver 

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

 

 

K 1. bodu – kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. 

 

K 2. bodu – starosta obce predniesol poslancom návrh kúpnej zmluvy s pánom Vlčekom 

Jánom na odkúpenie podielu 5/100 – in, parcela registra „C“ p.č. 201/71 – orná pôda, podiel 

vedený pod B 1, zapísaný na liste vlastníctva č. 87, výmera podielu 343,3 m
2
, za dohodnutú 

cenu 1,- EUR – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – starosta obce oboznámil poslancov o stave prípravy výstavby multifunkčného 

ihriska. Konštatoval, že bolo uskutočnené výberové konanie na dodávateľa stavby, s ktorým, 

na základe verejného obstarávania, bola uzatvorená zmluva o dielo. Po kontrole verejného 

obstarávania zo strany Úradu vlády SR bola obci zaslaná na podpis zmluva o poskytnutí 

dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska  – prijaté uznesenia. Zmluva na poskytnutie 

dotácie bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, čo zabezpečí Úrad vlády SR. 
 

K 4. bodu – starosta obce predniesol informoval poslancov o podpísaní Zmluvy o bezodplatnej 

 výpožičke hnuteľných vecí č. 105/2018 – 3 ks LED svietidiel verejného osvetlenia – prijaté 

uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 05.09.2018 

 

 

Uznesenie č. 50/2018 

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu s pánom Vlčekom Jánom na odkúpenie podielu 5/100 – in, 

parcela registra „C“ p.č. 201/71 – orná pôda, podiel vedený pod B 1, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 87, výmera podielu 343,3 m
2
, za dohodnutú cenu 1,- EUR. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

Uznesenie č. 51/2018  

OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o dielo so spoločnosťou SAGANSPORT, s. r. o. na uskutočnenie 

stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Multifunkčné ihrisko v obci Nová Polhora“ v zmysle 

ponuky vyhodnotenej v procese obstarávania, v celkovej cene 61 678,27 EUR. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

Uznesenie č. 52/2018  

OZ schvaľuje podpísanie zmluvy o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska v obci 

sume 38 600 EUR. 

Hlasovanie: jednohlasne 
 

Uznesenie č. 53/2018  

OZ berie na vedomie podpísanie zmluvy o bezodplatnej výpožičke hnuteľných vecí č. 105/2018 so 

spoločnosťou LED-SOLAR, s. r. o. - 3 ks LED svietidiel verejného osvetlenia. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

  

Ladislav Köver    ................................................................. 

 

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

 

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


