
Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 19.06.2020 

 

Prítomní poslanci OZ:  

František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin 

 

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

obecného zastupiteľstva sa zúčastnili traja poslanci (poslanci Demeter a Vlček sa ospravedlnili), 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) Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 

4) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková 

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 Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2020 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol žiadosť spoločnosti M.S.Profi, s. r. o. na osadenie stĺpov pre vzdušné 

vedenie optického kábla – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 428/2014/NP/S1 so 

spoločnosťou NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. ohľadne rozšírenia účelu nájmu nehnuteľností 

(príloha) – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o návrhu riešenia opravy miestnych 

komunikácií – odstránenia výtlkov – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o poskytovaní služby správa počítačovej siete (príloha) – 

prijaté uznesenie, 

e) na základe požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne vodorovného dopravného 

značenia – prechody pre chodcov pri autobusových zastávkach, starosta obce informoval, že 

vodorovné dopravné značenie je možné realizovať len na základe projektu schváleného Dopravným 

inšpektorátom policajného zboru – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 19.06.2020 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 38/2020 

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 1. úpravu programového rozpočtu pre rok 2020 podľa predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s osadením stĺpov pre vzdušné vedenie optického kábla (internet) 

spoločnosťou M.S.Profi, s. r. o. na parcelách č. 1/1, 1/2 a 369 v kat. území Nová Polhora, v rozsahu 

uvedenom v ohlásení. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 40/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 428/2014/NP/S1 so spoločnosťou 

NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. ohľadne rozšírenia účelu nájmu nehnuteľností podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o možnostiach opravy výtlkov na 

miestnych komunikáciách a žiada starostu obce zabezpečiť prieskum trhu na zabezpečenie opráv miestnych 

komunikácií. 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služby správa počítačovej siete podľa predloženého 

návrhu.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť projekt na vodorovné dopravné značenie – prechody 

pre chodcov v obci.  

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


