
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 24.04.2019 

 

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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Čerpanie rozpočtu za 1Q/2019 

4) Záverečný účet obce za rok 2018 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Peter Vlček 

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

 

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. V rámci tohto bodu:  

- Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou FC Nová Polhora o navýšenie dotácie na 

rok 2019 – prijaté uznesenie.  

- Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne prevodu cesty za 

školou od SPF na obec – prijaté uznesenie. 

- Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní 

s použitým šatstvom – prijaté uznesenie. 

 

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

zasadnutia. V rámci tohto bodu konštatoval, že sa riešilo zabezpečenie volieb prezidenta, teraz 

volieb do Európskeho parlamentu. Informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcich 

prácach na revitalizácii centra obce ako aj o zúčtovaní dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska 

v obci. Ďalej informoval o Rozhodnutí – Účelová komunikácia pre kameňolom Brestov, o  priebehu 

súdneho sporu s občanom p.         ohľadne neoprávneného záberu obecnej cesty, situácii v preložke 

kanála – prijaté uznesenia.   

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla čerpanie rozpočtu za 1Q/2019. V podanej 

správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Záverečný účet obce Nová Polhora 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – v tomto bode: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť OZ Za krajšiu Polhoru na odpustenie poplatku 

za prenájom KD – prijaté uznesenie.  



 

 

b) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosť riaditeľky MŠ Nová Polhora o poskytnutie 

príspevku na výlet pre detí vo výške 70 Eur – prijaté uznesenie.  

c) hlavný kontrolór obce predniesol správu z kontroly, ktorú vykonal dňa 28.03.2019 – prijaté 

uznesenie.  

Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo prípravou osláv MDD, rozšírením verejného 

osvetlenia pri hornej autobusovej zastávke, potrebou opravy výtlkov ciest na ulici pri cintoríne, 

potrebou opravy priekop na hlavnej ulici, situáciou v revitalizácii centra obce a stavom pri 

výstavbe futbalového ihriska o ošetrovaním trávnatej plochy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 24.04.2019 

 

Uznesenie č. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s navýšením dotácie na rok 2019 pre FC Nová Polhora. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne majetkoprávneho vysporiadania - 

prevodu parciel KN C č. 287/1 a 269/4 (cesta za bývalou školou). 

 

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým 

šatstvom s firmou Ľubomír Ludvik WINDOORS za odplatu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zriadením účelovej komunikácie ku kameňolomu Brestov cez 

lokalitu Bálka.  

 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovať kontra znalecký posudok na priebeh hranice parcely KN 

C č. 155/6. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce riešiť situáciu v prekládke kanála so spoločnosťou Nová 

Polhora Invest, s. r. o.  

 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za 1Q/2019 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 29/2019 

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2018. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu 

obce Nová Polhora za rok 2018 . 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hodnotenie plnenia programov obce v hodnotiacej správe 

k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2018.  

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku hospodárenia obce do rezervného fondu po 

usporiadaní v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 12 760,86 €.  



 

 

g) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 12 760,86 € na úhradu 

kapitálového výdavku – záväzku k 31.12.2018 voči dodávateľovi multifunkčného ihriska v obci, 

ktorý bol uhradený dňa 18.01.2019. 

 

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí prenajať kultúrny dom na podujatie Noc s Andersenom pre OZ Za 

krajšiu Polhoru bezodplatne. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre MŠ Nová Polhora na výlet detí vo výške 70 Eur.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly konanej dňa 

28.03.2019. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 


