
Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.10.2019 

 

Prítomní poslanci OZ:  

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

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton Šimčák. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili štyria poslanci (poslanec Ing. Demeter, PhD. sa 

ospravedlnil), 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 3. štvrťrok 2019 

4) Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

5) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

6) 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, pričom konštatoval, že jednotlivé 

uznesenia od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sú v riešení. 

 

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

zasadnutia – prijaté uznesenie.   

 

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

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

 

K 4. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 – prijaté uznesenie.   

 

K 5. bodu – poslancom obecného zastupiteľstva boli na prerokovanie predložené Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – v tomto bode: 

a) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou neziskovej organizácie filia o poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na kalendárny rok 2020 – prijaté 

uznesenie, 

b) starosta predniesol návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku od spoločnosti 

BLUE SKY MINING, s. r. o. – prijaté uznesenie,  

c) starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti na Environmentálny fond – preložka 

odtoku z MČOV 12 b.j. na rok 2020 – prijaté uznesenie. 

d) ďalej v tomto bode prebehla diskusia ohľadne potreby zakúpenia chladničky a rýchlovarnej 

konvice do kultúrneho domu – prijaté uznesenie.  

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.10.2019 

 

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu obce.  

 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2019 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nová Polhora – 

podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

pre neziskovú organizáciu filia na kalendárny rok 2020. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok – predĺženie nájomnej zmluvy do 31.12.2020 s podmienkou 

úpravy výjazdu na cestu III. triedy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na 

preložku odtoku z MČOV – 12 b.j. na rok 2020. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpiť chladničku a rýchlovarnú konvicu do kultúrneho domu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


