
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.03.2021 

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) Ročná uzávierka za rok 2020 

4) Individuálna výročná správa obce za rok 2020 

5) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak 

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

ochorenie COVID-19 v obci, o kúpe respirátorov pre občanov nad 15 rokov v počte 2 ks/občana, o zrezaní 

stromu pri Bytovom dome 12 b.j. na náklady investora – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2020. V podanej správe 

rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2020 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020 – prijaté 

uznesenie. 

 

K 5. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo ohľadne podania žiadosti na ŠFRB – Bytový dom 

Alfa a Beta – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, 

ktorej predmetom je súhlas obce na uloženie podzemnej prípojky splaškovej kanalizácie cez parcelu 

registra „C“ č. 462, ktorej vlastníkom je obec, v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý bude 

vypracovaný autorizovaným geodetom na základe porealizačného zamerania stavby „LPP Nová 

Polhora – STAVBA S6: Logistický areál SO 6.03.7 – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce predniesol žiadosť manželov Baloghovcov a Liptákovco na úpravu prístupovej 

komunikácie p. č. 155/6 a p. č. 250/1 v k.ú. Nová Polhora – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce predniesol návrh Nájomnej zmluvy – prenájom miestnosti v suteréne multifunkčnej 

budovy súpisné číslo 95 o výmere cca 122,855 m2, pre OZ Za krajšiu Polhoru, za účelom 

vytvorenia: komunitnej klubovne o výmere 47,20 m2, posilňovne o výmere 49,155 m2, toaliet 

a spŕch o výmere 26,50 m2 – prijaté uznesenie, 

e) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípisom Okresného úradu Košice – okolie, 

katastrálneho odboru, ktorým bolo oznámené začatie obnovy katastrálneho operátu novým 

mapovaním – prijaté uznesenie.  



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.03.2021 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 5/2021 

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

 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020 – podľa prílohy.  

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nová Polhora schvaľuje: 

A. ÚČEL 

• Investičný zámer obstaranie – kúpa Bytového domu Alfa a Beta (nájomné byty), ktorý bude 

zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Michalom Mihaľákom 

a schválenou v stavebnom konaní č. 4/2016 zo dňa 29.01.2016. 

- Názov stavby: Bytový dom Alfa a Beta 

- Počet bytov: 12 

- Číslo LV 127  

- Parcelné čísla: 1/1, 1/2  

- Katastrálne územie: Nová Polhora. 

• Objektová skladba projektu:  

- SO 01 Bytový dom ALFA (8 bytov) 

- SO 02 Bytový dom BETA (4 byty) 

- Architektonicko-stavebné riešenie  SO 01, SO 02 

- Zdravotná technika   SO 01, SO 02 

- Elektroinštalácia    SO 01, SO 02 

- Bleskozvod a uzemnenie   SO 01, SO 02 

- Tepelno-technický posudok  SO 01, SO 02 

- Projekt požiarnej ochrany   SO 01, SO 02 

- Statický posudok    SO 01, SO 02 

- Ústredné vykurovanie   SO 01, SO 02 

• Investičný zámer obstaranie – kúpa súvisiacej technickej vybavenosti, ktorá bude zhotovená   v 

súlade s projektovou dokumentáciou: 

-  vypracovanou Ing. arch. Michalom Mihaľákom a schválenou v stavebnom konaní č. 4/2016 zo 

dňa 29.01.2016  

- vypracovanou Ing. Ľubomírom Hrabčákom a schválenou v stavebnom konaní č. 5/2016 zo dňa 

29.01.2016 

- vypracovanou  Ing. Wernerom Frankom a schválenou v stavebnom konaní č. OU-KS-OSZP-

2020/002729 

• Objektová skladba projektu:  

- SO 03 Spevnené plochy a prístupová komunikácia 

- SO 04 Vodovodná prípojka 

- SO 05 Kanalizačná prípojka (kanalizácia splašková) 

- SO 05 Kanalizačná prípojka (kanalizácia dažďová) 

- SO 06 NN prípojka (SO 06.1 NN prípojka, SO 06.2 OEZ) 

- SO 07 Novostavba, bytový dom Alfa, Beta – ČOV 

- SO 01 STL Plynovod 

- SO 02 STL Pripojovacie plynovody 



 

 

- SO 01 Spoločné OPZ – meracie zariadenia 

- SO 02 OPZ 

• Účel obstaranie – kúpa nájomných bytov v bytovom dome na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve za cenu vo výške 718 635,20 EUR 

• Účel obstaranie – kúpa súvisiacej technickej vybavenosti na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve za cenu vo výške 147 420,00 EUR 

 

B. PODANIE ŽIADOSTÍ 

• O poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov - kúpou podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o 

Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 

súhlasí s podmienkami na poskytnutie podpory ustanovenými zákonom platné v čase podania 

žiadosti. 

• O poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti - kúpou podľa zákona č. 150/2013 Z. z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 

súhlasí s podmienkami na poskytnutie podpory ustanovenými zákonom platné v čase podania 

žiadosti. 

• O poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR a súhlasí s podmienkami  na poskytnutie dotácie ustanovenými 

zákonom platné v čase podania žiadosti.  

• O poskytnutie dotácie na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:  

- SO 03 Spevnené plochy a prístupová komunikácia 

- SO 04 Vodovodná prípojka,  

- SO 05 Kanalizačná prípojka (splašková kanalizácia),  

- SO 07 Novostavba, bytový dom Alfa, Beta – ČOV,    

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a súhlasí s podmienkami  na poskytnutie 

dotácie ustanovenými zákonom platné v čase podania žiadosti. 

 

C. ZMLUVY 

• Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2021 so zhotoviteľom GIANT s.r.o., sídlo: 

Tranovského 9, 040 01  Košice, IČO: 46 096 795, predmetom ktorej 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 a zároveň poveruje starostu obce zmluvu 

podpísať. 

• Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2021 so zhotoviteľom GIANT s.r.o., sídlo: 

Tranovského 9, 040 01  Košice, IČO: 46 096 795, predmetom ktorej 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 dom Alfa a Beta a zároveň poveruje 

starostu obce zmluvu podpísať. 

 

D. FINANCOVANIA 

• Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: 

1. Úver zo ŠFRB + Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR 

- Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 467 110,00 EUR 

- Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 251 520,00 EUR 

- Vlastné zdroje obce vo výške 5,20 EUR 

 

2. Úver zo ŠFRB vo výške 100 % 

- Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 718 630,00 EUR 



 

 

- Vlastné zdroje obce vo výške 5,20 EUR 

 

• Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti: 

1. Úver zo ŠFRB + Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR + Vlastné zdroje  

- SO 04 Vodovodná prípojka  

Obstarávací náklad                          20 800,00 EUR  

Úver zo ŠFRB                 13 000,00 EUR 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR                 7 800,00 EUR 

Vlastné zdroje                                 0,00 EUR 

- SO 05 Kanalizačná prípojka (kanalizácia splašková a kanalizácia dažďová)  

Obstarávací náklad                30 800,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                 20 480,00 EUR 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR               10 320,00 EUR 

Vlastné zdroje                0,00 EUR 

- SO 07 Novostavba, bytový dom Alfa, Beta – ČOV   

Obstarávací náklad                 25 000,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                 11 000,00 EUR 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR               14 000,00 EUR 

Vlastné zdroje                         0,00 EUR 

- SO 03 Spevnené plochy a prístupová komunikácia 

- Miestna komunikácia  

Obstarávací náklad                            29 400,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                                                    18 960,00 EUR 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR               10 440,00 EUR 

Vlastné zdroje             0,00 EUR 

- Odstavná plocha  

Obstarávací náklad                            25 400,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                                                    19 050,00 EUR 

Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR                4 680,00 EUR 

Vlastné zdroje                   1 670,00 EUR 

- SO 06 NN prípojka (SO 06.1 NN prípojka, SO 6.2 EOZ)    

Obstarávací náklad                   5 400,00 EUR 

Vlastné zdroje                  5 400,00 EUR 

- SO 01 STL Plynovod       

Obstarávací náklad                   6 000,00 EUR 

Vlastné zdroje                  6 000,00 EUR 

- SO 02 STL Pripojovacie plynovody      

Obstarávací náklad        2 400,00 EUR 

Vlastné zdroje                  2 400,00 EUR 

- SO 01 Spoločné OPZ – meracie zariadenia     

Obstarávací náklad                            1 200,00 EUR 

Vlastné zdroje                1 200,00 EUR 

- SO 02 OPZ          

Obstarávací náklad                 1 020,00 EUR 

Vlastné zdroje                1 020,00 EUR 

 

Spolu Obstarávacie náklady                                                   147 420,00 EUR 

Spolu Úver zo ŠFRB             82 490,00 EUR 

Spolu Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR                   47 240,00 EUR 

Spolu Vlastné Zdroje                        17 690,00 EUR 

 



 

 

2. 100% Úver zo ŠFRB + Vlastné zdroje 

- SO 04 Vodovodná prípojka    

Obstarávací náklad                          20 800,00 EUR  

Úver zo ŠFRB                                      15 600,00 EUR 

Vlastné zdroje                           5 200,00 EUR 

- SO 05 Kanalizačná prípojka (kanalizácia splašková a kanalizácia dažďová)  

Obstarávací náklad                30 800,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                 21 600,00 EUR 

Vlastné zdroje                     9 200,00 EUR 

- SO 07 Novostavba, bytový dom Alfa, Beta – ČOV   

Obstarávací náklad                                                                         25 000,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                          18 750,00 EUR 

Vlastné zdroje                6 250,00 EUR 

- SO 03 Spevnené plochy a prístupová komunikácia 

- Miestna komunikácia  

Obstarávací náklad                            29 400,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                                                    22 050,00 EUR 

Vlastné zdroje                  7 350,00 EUR 

- Odstavná plocha  

Obstarávací náklad                            25 400,00 EUR 

Úver zo ŠFRB                                                    19 050,00 EUR 

Vlastné zdroje                  6 350,00 EUR 

- SO 06 NN prípojka (SO 06.1 NN prípojka, SO 6.2 EOZ)    

Obstarávací náklad                 5 400,00 EUR 

Vlastné zdroje                5 400,00 EUR 

- SO 01 STL Plynovod       

Obstarávací náklad                 6 000,00 EUR 

Vlastné zdroje                6 000,00 EUR 

- SO 02 STL Pripojovacie plynovody      

Obstarávací náklad                 2 400,00 EUR 

Vlastné zdroje                2 400,00 EUR 

- SO 01 Spoločné OPZ – meracie zariadenia     

Obstarávací náklad                            1 200,00 EUR 

Vlastné zdroje                1 200,00 EUR 

- SO 02 OPZ          

Obstarávací náklad                 1 020,00 EUR 

Vlastné zdroje                1 020,00 EUR 

 

Spolu Obstarávacie náklady                     147 420,00 EUR 

Spolu Úver zo ŠFRB              97 050,00 EUR 

Spolu Vlastné Zdroje             50 370,00EUR 

 

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 5,20 

z rozpočtu obce.  

• Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti 

z rozpočtu obce a to vo výške 50 370,00 EUR. 

 

 

 

 

 



 

 

E. ZÁVÄZKY  

• Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 12 a § 22 

zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom  bývaní v znení neskorších 

predpisov. 

• Záväzok obce zriadiť záložné právo na zabezpečenie vrátenia poskytnutej dotácie a na  zachovanie 

nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy 

a výstavby SR. 

• Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty a technickú vybavenosť obstaraných podľa 

zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. 

v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. Predmetom záložného práva budú obstarávané nájomné 

byty vrátane technickej vybavenosti a pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom, resp. 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúcom k jednotlivým bytom (pozemok pod bytovým 

domom). 

• Záväzok obce o zapracovaní splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu obce počas trvania zmluvného 

vzťahu zo ŠFRB. 

• Záväzok obce o  zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB  do rozpočtu obce na rok 2021 a to minimálne 

3 splátky novo požadovaného úveru zo ŠFRB.  

• Záväzok obce, že bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce 

a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti. 

• Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania a počas celej životnosti bytovej budovy. 

• Záväzok obce, že v prípade financovania vo výške 100 % obstarávacieho nákladu úverom zo ŠFRB, 

min. 80 % obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti 

s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima domácnosti. 

 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, 

ktorej predmetom je súhlas obce na uloženie podzemnej prípojky splaškovej kanalizácie cez parcelu registra 

„C“ č. 462, ktorej vlastníkom je obec, v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný 

autorizovaným geodetom na základe porealizačného zamerania stavby „LPP Nová Polhora – STAVBA S6: 

Logistický areál SO 6.03.7 a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie kameniva na úpravu prístupovej komunikácie p. č. 155/6 a p. č. 

250/1 v k.ú. Nová Polhora. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je prenájom miestnosti 

v suteréne multifunkčnej budovy súpisné číslo 95 o výmere cca 122,855 m2, pre OZ Za krajšiu Polhoru, za 

účelom vytvorenia: komunitnej klubovne o výmere 47,20 m2, posilňovne o výmere 49,155 m2, toaliet a spŕch 

o výmere 26,50 m2 a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie Okresného úradu Košice – okolie, katastrálneho odboru 

o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a poveruje starostu obce a zástupcu starostu obce 

zastupovaním obce v tomto procese 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


