
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 12.08.2020 

 

Prítomní poslanci OZ:  

František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Peter Vlček 

 

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

obecného zastupiteľstva sa zúčastnili traja poslanci (poslanci Demeter a Vengrin 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) Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020 

4) Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce k 30.06.2020 

5) 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 plnení. V tomto bode bol prejednaný 

návrh nájomnej zmluvy s OZ Za krajšiu Polhoru na prenájom miestnosti v suteréne multifunkčnej budovy 

súpisné číslo 95 za účelom vytvorenia komunitnej klubovne – prijaté uznesenie.  

 

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

zasadnutia – prijaté uznesenie. V rámci tohto bodu programu bola prejednaná aj príprava priestorov MŠ ako 

aj školského dvora pred zahájením nového školského roka – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2020. V podanej správe 

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

 

K 4. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2020 – prijaté uznesenie. 

. 

K 5. bodu – v tomto bode programu: 

a) Ing. Riňák predniesol informáciu ohľadne riešenia odkanalizovania Bytového domu Alfa, Beta. Po 

diskusii prijaté uznesenie, 

b) starosta obce v súvislosti s výstavbou Bytového domu Alfa, Beta predniesol návrh Dodatku č. 3 

k Nájomnej zmluve č. 01/2015 so spoločnosťou GIANT, s. r. o. – prijaté uznesenie, 

c) výberové konanie na dodávateľa stavby „Preložka kanálu MČOV 12 b.j. – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – Zmluvy o zriadení vecného 

bremena so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.  – viď príloha – prijaté uznesenie, 

e) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – Kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.  – viď príloha – prijaté uznesenie, 

f) obecné zastupiteľstvo vyslovilo požiadavku na starostu obce osloviť potenciálnych sponzorov na  

poskytnutie finančných prostriedkov na oplotenie ihriska – prijaté uznesenie, 

g) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami nájomníkov obecných nájomných bytov, ktorým 

končí doba nájmu k 14.09.2020 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy – prijaté uznesenie. 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 12.08.2020 

 

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Nájomnú zmluvu s OZ Za krajšiu Polhoru na prenájom miestnosti 

v suteréne multifunkčnej budovy súpisné číslo 95 za účelom vytvorenia komunitnej klubovne podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť v rozpočte financie na nákup piknikového sedenia v množstve 4 ks 

pre deti na školský dvor.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2020 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2020. 

 

Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne riešenia odkanalizovania Bytového domu Alfa, 

Beta. 

 

Uznesenie č. 50/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č. 01/2015 so spoločnosťou GIANT, s. r. 

podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť v spolupráci s verejnou obstarávateľkou výberové 

konanie na dodávateľa stavby „Preložka odtoku z MČOV 12 b.j..  

 

Uznesenie č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – Zmluvy o zriadení vecného bremena 

so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 53/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy – Kúpnej zmluvy so spoločnosťou 

Východoslovenská distribučná, a. s. podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce osloviť potenciálnych sponzorov na  poskytnutie finančných 

prostriedkov na oplotenie ihriska. osloviť potenciálnych sponzorov na  poskytnutie finančných prostriedkov 

na oplotenie ihriska – prijaté uznesenie, 



 

 

Uznesenie č. 55/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov, t. j. od 15.09.2020 

do 14.09.2023 nasledovným nájomníkom: 

Nadstavba 6 b.j. Nová Polhora: 

- Byt č. 5 – Ján Köveždy 

Bytový dom 12 b.j. Nová Polhora: 

- Byt č. B1 – Tomáš Mihok 

- Byt č. C1 – Nikola Kardasová  

- Byt č. E1 – Katarína Sotáková 

- Byt č. F1 – Miroslav Vengrin 

- Byt č. A2 – Branislav Chovan 

- Byt č. C2 – Renáta Nickelová 

- Byt č. D2 – Igor Goceliak 

- Byt č. F2 – Martina Brozmanová  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 


