
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 25.11.2020 

 

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) Príprava návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 

4) Návrh VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová 

Polhora 

5) Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Nová Polhora 

6) Návrh VZN č. 5/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Nová Polhora 

7) Návrh VZN č. 6/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste na území obce Nová Polhora 

8) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD., Jozef Vengrin 

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 návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene 

a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 5/2020 o organizácii miestneho referenda 

v obci Nová Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 7. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 6/2020 o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová 

Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 8. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve 

č. 01/2015, kde Ing. Riňák konštatoval, že dodatok predkladá z dôvodu zmeny geometrického plánu, 



 

 

ktorým došlo k odčleneniu parciel a zároveň navrhuje navýšenie ceny nájomného na 6 000,-  Eur 

ročne s platnosťou aj za rok 2020 – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

č. 01/2020, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť v dohodnutej dobe kúpnu 

zmluvu, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho práva k stavbe – bytovému domu: „Bytový 

dom Alfa a Beta“ – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

č. 02/2020, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť v dohodnutej dobe kúpnu 

zmluvu, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho práva k stavbe: „Technická vybavenosť“ 

k prislúchajúcemu Bytovému domu Alfa a Beta – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť mesta Košice o poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na kalendárny rok 2021 – prijaté uznesenie, 

e) starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zásad odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva. Po diskusii prijaté uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 25.11.2020 

 

Uznesenie č. 68/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 69/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 – podľa 

prílohy. 

 

Uznesenie č. 70/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 71/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Nová Polhora – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 72/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 5/2020 o organizácii miestneho referenda v obci 

Nová Polhora – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 73/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 6/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Polhora – podľa 

prílohy. 

 

Uznesenie č. 74/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 01/2015 podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2020, ktorej predmetom je záväzok 

zmluvných strán uzatvoriť v dohodnutej dobe kúpnu zmluvu, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho 

práva k stavbe – bytovému domu: „Bytový dom Alfa a Beta“podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2020, ktorej predmetom je záväzok 

zmluvných strán uzatvoriť v dohodnutej dobe kúpnu zmluvu, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníckeho 

práva k stavbe: „Technická vybavenosť“ k prislúchajúcemu Bytovému domu Alfa a Beta podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 77/2020 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 

kalendárny rok 2021 pre žiadateľa mesto Košice. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Polhore.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


