
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 31.05.2021 

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) Správa audítora z výsledku auditu účtovnej závierky 2020 

4) Záverečný účet obce za rok 2020 

5) Plnenie rozpočtu za 1Q/2021 

6) Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021 

7) Protest prokurátora 

8) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách 

na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora 

9) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD., 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 informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od posledného 

zasadnutia. V rámci tohto bodu informoval poslancov o zabezpečovaní projektu na rozšírenie verejného 

osvetlenia na p. č. 155/1, 155/6, 250/1 a 250/24, projektu vodovodnej prípojky na obecný cintorín, návrhu 

oplotenia obecného cintorína, o zriadení optického internetu na obecnom úrade a aj v materskej škole, 

o príprave stretnutia Polhor a príprave knihy k 50. ročníku Turnaja troch Polhor – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – kontrolór obce predniesol Správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2020 – 

prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Záverečný účet obce Nová Polhora a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2020. Zároveň v tomto bode predniesol aj kontrolór obce svoje stanovisko 

k záverečnému účtu  – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla plnenie rozpočtu za 1Q/2021. V podanej správe 

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

 

K 6. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Návrh 1. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2021 – prijaté uznesenie. 

 

K 7. bodu – starosta obce oboznámil poslancov s prípisom Okresnej prokuratúry Košice-okolie, ktorým 

prokurátor podal protest proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nová Polhora č. 3/2009 o verejnom 

poriadku – prijaté uznesenie.  

 



 

 

K 8. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce Nová Polhora č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová 

Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 9. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom oznámenie verejnou vyhláškou, ktorým bolo začaté územné 

konanie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTH_KS_KEND_06_Nová Polhora na pozemkoch 

v k.ú. Nová Polhora tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese (uloženie optického kábla pre 

internet do zeme) – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol návrh Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného 

zberu zo dňa 29.06.2020, ktorú má obec uzatvorenú so spoločnosťou FÚRA, s. r. o.. K aktualizácii 

podmienok Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu dochádza z dôvodu zmeny 

harmonogramu zberu triedeného odpadu – prijaté uznesenie,  

c) prebehla diskusia ohľadne výpovede Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu,  

d) starosta obce predniesol návrh Nájomnej zmluvy na zriadenie „Vjazdu“ do areálu STK v Novej 

Polhore, ktorej predmetom je nájom časti parcely registra „C“ č. 461v rozsahu 135 m2  spoločnosti 

KEZOLEG, s. r. o., v súvislosti s výstavbou stavby „Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – 

STAVBA S6, SO 6.02.1 Komunikácie a spevnené plochy – VJAZD“ – prijaté uznesenie, 

e) starosta obce predniesol žiadosť OZ Za krajšiu Polhoru o vydanie súhlasu s vysadením stromov na 

obecnom pozemku parcela registra „C“ č. 393 – prijaté uznesenie,  

f) starosta obce informoval poslancov o poškodení lávky Nová Polhora - Seniakovce – prijaté 

uznesenie, 

g) starosta obce oboznámil poslancov s požiadavkou spoločnosti M.S.Profi, s. r. o. ohľadne doplnenia 

kovových stĺpov v obci za účelom umiestnenia vzdušného vedenia optického kábla pre internet – 

prijaté uznesenie, 

h) kontrolór obce informoval poslancov o výsledku finančnej kontroly vykonanej dňa 13.05.2021 – 

prijaté uznesenie,  

i) ďalej v tomto bode starosta informoval poslancov o potrebe zrezania ihličnatého stromu na 

školskom dvore, potrebe položenia podlahy v altánku pri betónovom briežku, o oprave schodov pri 

materskej škole a o vytvorení požiarnej skupiny v obci, 

j) poslanec Kubizniak vyslovil požiadavku na výmenu dverí do posilňovne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 31.05.2021 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2020.  

 

Uznesenie č. 15/2021 

a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce Nová Polhora za rok 2020. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu 

obce Nová Polhora za rok 2020. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad. 

d) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo hodnotenie plnenia programov obce v hodnotiacej správe 

k plneniu programového rozpočtu obce za rok 2020.  

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

f) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku hospodárenia obce do rezervného fondu po 

usporiadaní v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 8 774,61 €.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1Q/2021 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

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 1. úpravu programového rozpočtu pre rok 2021 podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 

Nová Polhora č. 3/2009 o verejnom poriadku a žiada starostu obce k tomuto protestu vykonať opatrenia na 

zosúladenie predmetného Všeobecne záväzného nariadenia s platnými zákonmi.  

 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Dodatku č .1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová 

Polhora č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora – podľa 

prílohy. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v súvislosti s verejnou vyhláškou, ktorou bolo začaté územné konanie o umiestnení 

líniovej stavby INS_FTTH_KS_KEND_06_Nová Polhora na pozemkoch v k.ú. Nová Polhora tak, ako je 

zakreslené v situačnom výkrese,  nesúhlasí s rozkopávkou obce za účelom uloženia optického kábla pre 

internet do zeme. 

Hlasovanie: jednohlasne 



 

 

Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného 

zberu zo dňa 29.06.2020, ktorú má obec uzatvorenú so spoločnosťou FÚRA, s. r. o. a poveruje starostu obce 

podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Nájomnej zmluvy na zriadenie „Vjazdu“ do areálu STK v Novej 

Polhore, ktorej predmetom je nájom časti parcely registra „C“ č. 461v rozsahu 135 m2 spoločnosti 

KEZOLEG, s. r. o., v súvislosti s výstavbou stavby „Logisticko-priemyselný park Nová Polhora – STAVBA 

S6, SO 6.02.1 Komunikácie a spevnené plochy – VJAZD“ a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 23/2021 

OZ nesúhlasí s výsadbou stromov na obecnom pozemku parcela registra „C“ č. 393 z dôvodu budúceho 

využitia parcely obcou. 

 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce v súvislosti s poškodenou lávkou Nová Polhora - Seniakovce 

zabezpečiť odborné posúdenie stavu lávky spôsobilou osobou a upozornenie informačnou tabuľou. 

 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku spoločnosti M.S.Profi, s. r. o.  o doplnenie kovových 

stĺpov v obci za účelom umiestnenia vzdušného vedenia optického kábla pre internet a žiada ďalší postup 

realizácie prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva za účasti konateľa spoločnosti resp. predloženie 

projektovej dokumentácie.   

 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky finančnej kontroly vykonanej dňa 13.05.2021 kontrolórom 

obce.  

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


