
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.01.2019 

 

Prítomní poslanci OZ:  

Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin, Peter Vlček 

 

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

Šimčák. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci, preto pán starosta 

konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne uznášať sa. Prítomných poslancov 

oboznámil s návrhom programu, po jednohlasnom schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých 

bodoch.  

 

Program: 

1) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Návrh plánu práce – termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019  

4) Rôzne 

a) Príprava novoročného posedenia s dôchodcami 

b) Príprava obecnej zakáľačky 

c) Návrh úpravy terénu pri multifunkčnom ihrisku 

d) Prejednanie došlej pošty 

5) Diskusia 

6) Záver 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková 

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

 

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

uznesenia od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené. 

 

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

zasadnutia. V rámci tohto bodu informoval poslancov o zabezpečovaní zimnej údržby chodníkov, 

fakturácii podľa zmluvy o dielo za multifunkčné ihrisko, žiadosti o dotáciu z Environmentálneho 

fondu – rekonštrukcia vykurovania v multifunkčnej budove OcÚ, MŠ, demontáži vianočnej 

výzdoby, údržby VO, žiadosti na Správu ciest KSK ohľadne údržby rigolov, dodaní kompostérov 

do domácnosti – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pracovníčka OcÚ Ing. Pangrácová predniesla návrh plánu práce – termínov zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v roku 2019 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – v tomto bode programu: 

a) Príprava novoročného posedenia s dôchodcami – po diskusii ohľadne zabezpečenia 

programu (kultúrne centrum Abova), pohostenia, zakúpenia daru (vitamínové balíčky 

a pod.) - prijaté uznesenia 

b) Príprava obecnej zakáľačky – po diskusii prijaté uznesenie 



 

 

c) Návrh úpravy terénu pri multifunkčnom ihrisku – poslanci obecného zastupiteľstva sa 

dohodli na stretnutí – miestnej obhliadke terénu spolu so starostom obce v sobotu 

19.01.2019 o 10:00 hod. – prijaté uznesenie. 

d) Prejednanie došlej pošty – v tomto bode starosta obce predniesol poslancom obecného 

zastupiteľstva  

- žiadosť spoločnosti Architektonické štúdio Atrium – návrh dodatku č. 1 k Zmluve 

o dielo na spracovanie ÚPNO – ZaD 03 – prijaté uznesenie 

- návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov – kancelária v kultúrnom dome pre 

spoločnosť Metrostav, a. s. počas stavebných prác stavby: Zhotovenie stavby cestných 

komunikácií a súvisiacich objektov pre Logisticko-priemyselný park Nová Polhora, 

Stavba 1 – prijaté uznesenie 

- žiadosť Jednoty dôchodcov – prenájom kultúrneho domu na konanie akcie – Krojovaná 

zábava dňa 02.02.2019 – prijaté uznesenie 

- žiadosť o prenájom pivničných priestorov pod Bytovým domom 12 b.j.  

- zakúpenie koberca do spálne MŠ  - prijaté uznesenie 

- vysporiadanie pozemku pri cintoríne – prijaté uznesenie 

 

K 5. bodu – v rámci diskusie boli širšie rozobrané niektoré otázky v súvislosti s najbližšími akciami 

v obci. 

 

K 6. bodu – starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a zasadnutie vyhlásil za 

ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.01.2019 

 

Uznesenie č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce – termíny zasadnutí v roku 2019 podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie novoročného posedenia s dôchodcami dňa 10.02.2019 

o 15:00 hod. v kultúrnom dome. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie darčekov pre dôchodcov v hodnote do 10 Eur / osobu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie akcie obecná zakáľačka dňa 23.02.2019.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť spracovanie projektu úpravy terénu pri 

multifunkčnom ihrisku po návrhoch z obhliadky plochy poslancami dňa 19.01.2019. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje dodatok ZaD 03 z dôvodu, že na spracovanie ZaD 03 bola 

výberovým konaním vysúťažená  cena za dielo.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 8/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre spoločnosť 

Metrostav, a. s. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie priestorov kultúrneho domu na uskutočnenie akcie 

Krojovaná zábava pre Jednotu dôchodcov bezodplatne.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie koberca do spálne MŠ.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 



 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť návrh zmluvy na opravu zákresov, resp. 

majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi parciel č. 201/27, 201/28 a 201/29 a obecnou parcelou č. 

284/1 – cesta pri cintoríne. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Ing. Zuzana Savčáková   ....................................................................... 

 

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová  ....................................................................... 

 

Schválil: 

Anton Šimčák – starosta obce  ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


