
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 27.05.2020 

 

Prítomní poslanci OZ:  

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

 

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

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili štyria poslanci (poslanec Kubizniak 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) Individuálna výročná správa obce za rok 2019 

4) Záverečný účet obce za rok 2019 

5) Správa audítora za rok 2019 

6) Plnenie rozpočtu za 1Q/2020 

7) Správy z kontrol hlavného kontrolóra obce 

8) VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území obce Nová Polhora 

9) VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Nová Polhora 

10) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Jozef Vengrin, 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 plnení. 

 

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

zasadnutia – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Individuálnu výročnú správu obce za rok 2019 – prijaté 

uznesenie. 

 

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

hospodárenie za rok 2019 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – kontrolór obce predniesol Správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2019 – 

prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla čerpanie rozpočtu za 1Q/2020. V podanej správe 

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

 

K 7. bodu – hlavný kontrolór obce predložil záznamy o kontrolách, kde konštatoval, že vykonal kontrolu 

dodávateľských faktúr, finančnú kontrolu, kontrolu plnenia rozpočtu a kontrolu pokladne – prijaté uznesenie. 

 

K 8. bodu – starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby 

na území obce Nová Polhora – prijaté uznesenie.  

 



 

 

K 9. bodu – starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce 

Nová Polhora – prijaté uznesenie.  

 

K 10. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol žiadosť SOŠ technickej o odpustenie platieb za prenájom priestorov za 

mesiace apríl až jún 2020 (resp. do odvolania mimoriadnej situácie) – prijaté uznesenie.  

b) starosta obce predniesol žiadosť nájomníka obecného nájomného bytu v Nadstavbe 6 b.j. p. Staňa 

o povolenie na umiestnenie plechovej garáže na parcele č. 155/3 – prijaté uznesenie.  

c) starosta obce predniesol cenovú ponuku spoločnosti TOPSET Solutions, s. r. o. na rozšírenie 

programu WinCITY Cintorín o moduly Editor mapy a Editor fotografií – prijaté uznesenie.  

d) starosta obce oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že konateľovi spoločnosti Nová Polhora 

Invest, s. r.o. postúpil cenovú ponuku s návrhom realizácie šatne pre futbalistov na miestnom 

ihrisku.  

e) občan p. Köver vyslovil požiadavku na riešenie prevádzky MŠ, resp. kapacity MŠ – prijaté 

uznesenie. 

f) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prípise konateľa firmy GIANT, s. r. o. Ing. Riňáka 

ohľadne stavieb nových bytových domov a riešenia technickej vybavenosti v súvislosti s touto 

výstavbou – prijaté uznesenie.  

g) starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o úpravu platu – zrušenie schváleného   

15 % navýšenia platu v súvislosti so znížením príjmov obce z dôvodu pandémie COVID-19 – 

prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 27.05.2020 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce z kapacitných dôvodov riešiť umiestnenie detí v MŠ 

s prednostným umiestnením detí s trvalým pobytom a tiež s ohľadom na vek dieťaťa.  

 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2019 – podľa prílohy.  

 

Uznesenie č. 26/2020 

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2019. 

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

obce Nová Polhora za rok 2019. 

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 2019 bez výhrad. 

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

k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2019.  

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 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 4 829,86 €.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1Q/2019 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznamy z kontrol hlavného kontrolóra obce – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za poskytované služby na území 

obce Nová Polhora podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Nová 

Polhora podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 32/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného a platieb za služby SOŠ technickej za prenájom 

priestorov za mesiace apríl až jún 2020, resp. do odvolania mimoriadnej situácie. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje umiestnenie plechovej garáže pre nájomníka nájomného bytu 

v Nadstavbe 6b.j. p. Staňa na pozemku parcela č. 155/3. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje rozšírenie programu WinCITY Cintorín o moduly Editor mapy a Editor 

fotografií – podľa prílohy. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu konateľa GIANT, s. r. o. Ing. Riňáka o situácii vo 

výstavbe bytových domov a technickej infraštruktúre k týmto stavbám.   

 

Uznesenie č. 36/2020 

Obecné zastupiteľstvo, na základe žiadosti starostu obce, schvaľuje úpravu platu starostovi obce s 0 % 

navýšením od 1.6.2020.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

Overovatelia: 

Jozef Vengrin      ....................................................................... 

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


