
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.02.2019 

 

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) Plnenie rozpočtu za rok 2018 

4) Individuálna výročná správa obce za rok 2018 

5) Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a trhový poriadok v obci 

6) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD, Peter Vlček 

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 – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2018. V podanej správe 

rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2018 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Individuálnu výročnú správu obce za rok 2018 

– prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený Návrh VZN o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci. 

Nasledujúci pracovný deň bude tento návrh zverejnený na webovej stránke obce – prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – v tomto bode: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť FC Nová Polhora o navýšenie dotácie pre rok 

2019 oproti minulému roku na 5 000 Eur. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.  

b) pán Peter Nickel oboznámil poslancom so svojou žiadosťou o stavebné povolenie 

rodinného domu. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.02.2019 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2018 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2018 – podľa 

prílohy.  

 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci – podľa prílohy.  

 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť FC Nová Polhora o navýšenie dotácie a žiadosťou 

sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí po prehodnotení finančných možností.  

 

Uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce konať v záujme prevodu cesty, parcely KN E č. 355/213 

(intravilán) a č. 355/208 (extravilán) v k.ú. Nová Polhora,  do vlastníctva obce. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Peter Demeter, PhD.   ....................................................................... 

 

Peter Vlček     ....................................................................... 

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


