
Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa 17.10.2018 

 

Prítomní poslanci OZ:  
Vladimír Bálint, František Kubizniak, Mgr. Monika Kubizniaková, Ladislav Kover 

 

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

Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci (poslankyňa Lukačková sa ospravedlnila), 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) Čerpanie rozpočtu za 3Q/2018 

4) Úprava rozpočtu k 31.10.2018 

5) Rôzne 

 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Mgr. Monika Kubizniaková 

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

 

 

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

 

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

zasadnutia. V tomto bode programu predniesol návrh zmluvy na odkúpenie 3 ks LED Street svietidiel 

– VO svietidla – prijaté uznesenia. 

 

K 3. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 3Q/2018 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. 

V podanej správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za obdobie január – 

september 2018. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh úpravy rozpočtu k 31.10.2018. V tomto 

bode predniesol starosta obce žiadosť o finančný príspevok pani Marty Sabolovej, z dôvodu zlej 

finančnej situácie, na náklady spojené s pohrebom nebohého brata Jozefa Sabola – prijaté uznesenia. 

 

K 5. bodu – v tomto bode: 

- starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou nájomníkov Bytového domu 12 

b.j. o zateplenie stropu pivnice – finančné prostriedky z fondu opráv, práce vykonajú 

svojpomocne. Ďalej oboznámil poslancov so žiadosťou o prístavbu závetria byt č. F1 – 

Bytový dom 12 b.j. – prijaté uznesenia. 

- Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na vyradenie práčky v MŠ – prijaté uznesenie. 

- starosta obce predniesol žiadosť ZO Jednota dôchodcov Slovenska o finančný príspevok – 

prijaté uznesenie. 

- pani Mária Lukačková predniesla návrh, aby sa obec finančne podieľala na výdavkoch 

spojených so ZaD č. 03 ÚPNO-Nová Polhora – prijaté uznesenie.  

- pán František Kubizniak predniesol Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti MŠ za šk. rok 2017/2018 a Plán práce na šk. rok 2018/2019 – prijaté 

uznesenia. 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore 

konaného dňa: 17.10.2018 

 

Uznesenie č. 54/2018 

OZ berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 55/2018  

OZ schvaľuje zakúpenie 3 ks LED Street svietidiel na hlavnú ulicu. 

Hlasovanie:  Za: Kovér, Bálint, Kubiniak 

  Proti: Mgr. Kubizniaková 

 

Uznesenie č. 56/2018  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3Q/2018 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 57/2018 

OZ schvaľuje  poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 Eur pre pani Martu Sabolovú 

na krytie pohrebných nákladov spojených s pohrebom nebohého Jozefa Sabola.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 58/2018 

OZ schvaľuje návrh úpravy rozpočtu k 31.10.2018 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 59/2018 

OZ schvaľuje použiť prostriedky z fondu opráv na zabezpečenie materiálu na zateplenie 

stropu pivnice v Bytovom dome 12 b.j.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 60/2018 

OZ žiada zabezpečiť nákres požadovaného závetria v Bytovom dome 12 b.j. – byt č. F1. 

 

Uznesenie č. 61/2018 

OZ schvaľuje vyradenie majetku v celkovej obstarávacej cene 298,41 Eur z dôvodu 

nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 62/2018 

OZ schvaľuje finančný príspevok pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska z rozpočtu obce 

v roku 2019 vo výške 200 Eur.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 63/2018 

OZ neschvaľuje, aby sa obec finančne spolupodieľala na výdavkoch spojených so ZaD č. 03 

ÚPN-O Nová Polhora.  

Hlasovanie:  Za: - 

  Proti: Bálint, Kovér, Kubizniak, Mgr. Kubizniaková 

 

 



Uznesenie č. 64/2018 

OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Nová Polhora v školskom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 65/2018 

OZ berie na vedomie Plán práce MŠ na školský rok 2018/2019. 
 

 

Overovatelia: 

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

  

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

 

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

 

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

 

 


