
Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.11.2019 

 

Prítomní poslanci OZ:  

Ing. Peter Demeter, PhD., 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 všetci poslanci, preto pán starosta konštatoval, ţe 

obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne uznášať sa. Prítomných poslancov oboznámil s 

návrhom programu, po jednohlasnom schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých bodoch.  

 

Program: 

1) Návrh na úpravu VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

2) Návrh na úpravu VZN obce o miestnej dani z nehnuteľnosti 

3) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Zuzana Savčáková, Peter Vlček 

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

 

K 1. bodu – starosta obce predniesol návrh na úpravu VZN obce o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady– prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – starosta obce predniesol návrh na úpravu VZN obce o miestnej dani z nehnuteľnosti – 

prijaté uznesenie.   

 

K 3. bodu – v tomto bode: 

a) starosta obce predniesol návrh Nájomnej zmluvy č. 428/2019/RDP na prenájom pozemku 

parcela registra „C“ č. 393 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12120 m2 pre spoločnosť P3 

Ţilina, s. r o., za účelom realizácie stavby: „Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – 

STAVBA S1: Komunikácie a siete TI: SO 1.03.2 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 

1.03.3 Pripojovací plynovod“ na časti nehnuteľnosti. 

b) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena: 

- „Vecné bremeno 1“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemky v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č. 393, 395 a 448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST 

s.r.o., spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia splaškovej kanalizácie, vrátane 

prípojok, na zaťaţenej nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 

porastu, (ii) vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú 

nehnuteľnosť za účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv 

splaškovej kanalizácie alebo odstránenia splaškovej kanalizácie a vstupu osobami, vrátane 

tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné 

činnosti, a (iii) uţívania splaškovej kanalizácie podľa geometrického plánu č. GDZV-71-

02/2019 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

- „Vecné bremeno 2“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemky v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č. 395 a 448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o., 

spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia verejného osvetlenia, na zaťaţenej 

nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, (ii) vjazdu 

technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú nehnuteľnosť za 

účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv verejného osvetlenia 



alebo odstránenia verejného osvetlenia a vstupu osobami, vrátane tretích osôb, ktoré budú 

pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné činnosti, a (iii) uţívania 

verejného osvetlenia podľa geometrického plánu č. GDZV-71-06/2019 v prospech 

spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

- „Vecné bremeno 3“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemok v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č.  448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o.,  

spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia prípojky elektrickej energie, na zaťaţenej 

nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, (ii) vjazdu 

technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú nehnuteľnosť za 

účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv prípojky elektrickej 

energie alebo odstránenia prípojky elektrickej energie a vstupu osobami, vrátane tretích 

osôb, ktoré budú pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné 

činnosti, a (iii) uţívania prípojky elektrickej energie podľa geometrického plánu č. GDZV-

71-04/2019 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

- prijaté uznesenie 

c) starosta obce predniesol ţiadosť spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. o zmenu 

stavby pred dokončením stavebného objektu SO 10 Miestna obsluţná komunikácia stavby 

Futbalové ihrisko s príslušenstvom – prijaté uznesenie 

d) p. poslankyňa Savčáková prezentovala výsledky z porady Rady školy pri MŠ Nová Polhora – 

prijaté uznesenie.  

e) p. Lukačková poţiadala o informácie ohľadne vybavovania vlastníctva obce k ceste za bývalou 

základnou školou. Starosta obce informoval o krokoch, ktoré riešil s geodetmi, SPF 

a katastrálnym úradom k nadobudnutiu vlastníctva. Predmetná záleţitosť je stále v štádiu 

riešenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.11.2019 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na úpravu VZN obce o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na úpravu VZN obce o miestnej dani z nehnuteľnosti.  

 

Uznesenie č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Nájomnej zmluvy č. 428/2019/RDP na prenájom pozemku 

parcela registra „C“ č. 393 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12120 m2 pre spoločnosť P3 Ţilina, 

s. r. o., za účelom realizácie stavby: „Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – STAVBA S1: 

Komunikácie a siete TI: SO 1.03.2 Rozšírenie distribučného plynovodu, SO 1.03.3 Pripojovací 

plynovod“ na časti nehnuteľnosti.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena: 

- „Vecné bremeno 1“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemky v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č. 393, 395 a 448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST 

s.r.o., spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia splaškovej kanalizácie, vrátane 

prípojok, na zaťaţenej nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 

porastu, (ii) vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú 

nehnuteľnosť za účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv 

splaškovej kanalizácie alebo odstránenia splaškovej kanalizácie a vstupu osobami, vrátane 

tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné 

činnosti, a (iii) uţívania splaškovej kanalizácie podľa geometrického plánu č. GDZV-71-

02/2019 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

- „Vecné bremeno 2“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemky v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č. 395 a 448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o., 

spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia verejného osvetlenia, na zaťaţenej 

nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, (ii) vjazdu 

technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú nehnuteľnosť za 

účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv verejného osvetlenia 

alebo odstránenia verejného osvetlenia a vstupu osobami, vrátane tretích osôb, ktoré budú 

pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné činnosti, a (iii) uţívania 

verejného osvetlenia podľa geometrického plánu č. GDZV-71-06/2019 v prospech 

spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

- „Vecné bremeno 3“ – Vecné bremeno in personam zaťaţujúce pozemok v k.ú. Nová 

Polhora, KN-C parc. č.  448 zriadené v prospech NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o.,  

spočívajúce v práve (i) výstavby a umiestnenia prípojky elektrickej energie, na zaťaţenej 

nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, (ii) vjazdu 

technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťaţenú nehnuteľnosť za 

účelom prevádzkovania, uţívania, údrţba, výmeny, zmien a opráv prípojky elektrickej 

energie alebo odstránenia prípojky elektrickej energie a vstupu osobami, vrátane tretích 

osôb, ktoré budú pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné 



činnosti, a (iii) uţívania prípojky elektrickej energie podľa geometrického plánu č. GDZV-

71-04/2019 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ţiadosť spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. 

o zmenu stavby pred dokončením stavebného objektu SO 10 Miestna obsluţná komunikácia stavby 

Futbalové ihrisko s príslušenstvom a ţiada starostu obce, aby pozval konateľov spoločnosti na 

rokovanie. 

 

Uznesenie č. 85/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky z porady Rady školy pri MŠ Nová Polhora.  

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


