
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 21.10.2020 

 

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) Správa o práci starostu 

3) Čerpanie rozpočtu za 3Q/2020 

4) Úprava rozpočtu obce na rok 2020 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Zuzana Savčáková, 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 obce informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od posledného 

zasadnutia – prijaté uznesenie.  

 

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

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

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2020 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. Bodu – v tomto bode programu: 

a) predsedníčka školskej rady p. Ing. Zuzana Savčáková predniesla poslancom Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk. rok 2019/2020 – prijaté 

uznesenie, 

b) predsedníčka školskej rady p. Ing. Zuzana Savčáková predniesla poslancom Plán práce MŠ Nová 

Polhora na šk. rok 2020/2021 – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou nájomníčky obecného nájomného bytu p. 

Maťašovej, ktorej končí doba nájmu k 31.12.2020 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy – prijaté 

uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 21.10.2020 

 

Uznesenie č. 62/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 63/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 3Q/2020 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 64/2020 

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

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 65/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Nová Polhora za šk. rok 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 66/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán práce MŠ Nová Polhora na šk. rok 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 67/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov, t. j. od 01.01.2021 

do 31.12.2023 nájomníčke: 

Nadstavba 6 b.j. Nová Polhora: 

- Byt č. 3 – Nikoleta Maťašová 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


