
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.02.2021 

 

Prítomní poslanci OZ:  

Ing. Peter Demeter, PhD., 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 štyria poslanci (poslanec Vlček 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) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

4) Pridelenie obecného nájomného bytu 

 

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. 

 

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

zasadnutia. V rámci tohto bodu informoval poslancov o zabezpečovaní skríningového testovania na 

ochorenie COVID-19 v obci – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – starosta obce informoval poslancov o končiacom funkčnom období hlavného 

kontrolóra obce a potrebe vyhlásenia výberového konania – prijaté uznesenie.  

 

K 4. bodu – starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Zborovského o ukončenie nájomnej 

zmluvy na nájomný byt č. 4 v Nadstavbe – 6 b.j. – po diskusii prijaté uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.02.2021 

 

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore: 

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 26.03.2021 

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na kratší pracovný úväzok 10 %, t.j. 

3,75 hod. týždenne 

3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme 

4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne: 

a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 12.03.202 do 13:00 hod. na adresu 

obecného úradu 

b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový 

kontakt 

c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a 

životopis uchádzač 

d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

e. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 

18/201 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení  

 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 4 v Nadstavbe – 6 b.j. od 1.3.2021  

p. Viktórii Kotosovej.  

Hlasovanie:    

ZA:            Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková 

 ZDRŽAL SA:           Jozef Vengrin 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3

