
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.03.2019 

 

Prítomní poslanci OZ:  

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

 

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) Prejednanie žiadosti na obsadenie uvoľnených obecných nájomných bytov 

2) VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 

v obci Nová Polhora 

3) Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Nová Polhora 

4) Došlá pošta 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD, Ing. Zuzana Savčáková 

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

 

K 1. bodu – starosta obce oboznámil poslancov, že dva obecné nájomné byty v Bytovom dome 12 

b.j. budú uvoľnené – byt č. D1 k 31.05.2019 a byt č. B2 k 30.04.2019. Po prehodnotení žiadosti 

poslanci určili poradie záujemcov o byty – prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali Návrh VZN o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci, ktorý bol 

zverejnený na webovej stránke obce od 14.02.2019 do 04.03.2019 – prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Prevádzkového 

poriadku multifunkčného ihriska v obci Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy 

o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.03.2019 

 

Uznesenie č. 18/2019 

OZ schvaľuje pridelenie obecných nájomných bytov v Bytovom dome 12 b.j. nasledovne: 

– byt č. D1 žiadateľovi Marošovi Vargovi  

– byt č. B2 žiadateľovi Tomášovi Urbanovi.  

Ako náhradník bol určený žiadateľ Bc. Ľubomír Uličný. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a trhový poriadok v obci – podľa prílohy.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Nová 

Polhora – podľa prílohy.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní 

s použitým šatstvom a zmluvou sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí.  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


