
 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 11.12.2019 

 

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, 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) Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce pre rok 2019 

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

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

5) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 

6) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD, František Kubizniak 

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 – návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. Po 

diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – starosta obce predniesol návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností. Po diskusii k tomuto bodu 

bolo prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – návrh programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 spolu so stanoviskom hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. Po diskusii k tomuto 

bodu bolo prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – v tomto bode: 

a) starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou ZO Jednoty dôchodcov 

Slovenska, Nová Polhora o súhlas na uskutočnenie krojovanej tanečnej zábavy dňa 25.1.2020 v KD 

Nová Polhora – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou OZ Za krajšiu Polhoru 

o súhlas s bezodplatným užívaním Agitačnej miestnosti v KD Nová Polhora každú nedeľu v čase od 

16:00 hod. do 18:00 hod. ako Detskú herňu – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce predniesol žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí od septembra do decembra 2019 a na kalendárny rok 2020 – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce predniesol žiadosť FC Nová Polhora o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2020 – prijaté uznesenie.  

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 11.12.2019 

 

Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 

p. a § 10 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov schvaľuje 3. úpravu programového rozpočtu pre rok 2019 podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 87/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Nová Polhora podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Nová 

Polhora podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 89/2019 

A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. a § 10 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.  

B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 

n. p. a § 10 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov:  

I. schvaľuje programový rozpočet obce pre rok 2020 podľa predloženého návrhu  

II. berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce pre roky 2021 – 2022 podľa predloženého návrhu 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie priestorov KD Nová Polhora pre ZO Jednoty dôchodcov 

Slovenska, Nová Polhora za účelom uskutočnenia krojovanej tanečnej zábavy dňa 25.1.2020 bezodplatne.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie priestorov Agitačnej miestnosti v KD Nová Polhora každú 

nedeľu v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. ako Detskú herňu pre OZ Za krajšiu Polhoru bezodplatne.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí od 

septembra do decembra 2019 a na kalendárny rok 2020 pre mesto Košice. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre mládežnícke mužstvo žiakov U13 

FC Nová Polhora vo výške 1000 Eur na kalendárny rok v dvoch splátkach s postupným vyúčtovaním. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


