Zápis z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 14.06.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci, preto pán starosta konštatoval, že
OZ je schopné právoplatne uznášať sa. Prítomných poslancov oboznámil s programom
zasadnutia, po jednohlasnom schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých bodoch
programu zasadnutia OZ.

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o práci starostu
3. Záverečný účet obce za rok 2011
4. Úprava rozpočtu na rok 2012
5. VZN – opatrovateľská služba
6. Prejednanie stretnutia troch Polhôr
7. Prejednanie platu starostu
8. Rôzne

Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková a Ladislav Köver
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. Informoval obecné
zastupiteľstvo, že na Slovenský pozemkový fond bola odoslaná žiadosť na odpredaj, resp.
bezodplatný prevod pozemku na parcele č. 250/4 za účelom rozšírenia cintorína. Ďalej
oboznámil obecné zastupiteľstvo s možnosťou osadenia dopravných značiek v obci. Bolo
konštatované plnenie jednotlivých uznesení – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – pán Anton Šimčák. Informoval
obecné zastupiteľstvo o priebehu kontroly z PPA na realizáciu rekonštrukcie MK a chodníkov
– prijaté uznesenie.
K 3. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla Záverečný účet
obce za rok 2011 – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu
rozpočtu na rok 2012 – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so VZN – o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce – prijaté uznesenie.
K 6. bodu – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že tohoročné stretnutie troch
Polhôr sa uskutoční v Oravskej Polhore v čase v dňoch 7. júla a 8. júla 2012. Doprava je
zabezpečená. Predpokladaný odchod je v sobotu 7. Júla 2012 o 6:00 hod. Tejto akcie sa
zúčastní pán starosta s manželkou, z obecného zastupiteľstva – p. Bálint s manželkou, p.
Kubizniak s manželkou a p. Kapajčík so synom.

K 7. bodu – k tomuto bodu sa postupne vyjadrili všetci poslanci – prijaté uznesenie.
K 8. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy:
a) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so sťažnosťou pani Márie Lukačkovej
ohľadne voľne pobiehajúcich psov – túto sťažnosť p. starosta postúpil p. JUDr.
Hertnekiovej, ktorá bude riešiť predmetnú sťažnosť v zmysle zákona,
b) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o prenájom priestorov kuchyne
v kultúrnom dome od firmy FarmaNPol, s. r. o (p. Hamžík) – prijaté uznesenie,
c) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou o príspevok na Olympijský festival,
ktorý sa uskutoční v Šarišských Bohdanovciach v dňoch 18.06.2012 – 22.06.2012.
Tejto olympiády sa zúčastnia aj predškoláci z našej MŠ – prijaté uznesenie,
d) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou pani Vengrinovej na poskytnutie
verejného priestranstva dňa 25.08.2012 na uskutočnenie „Ľudovej veselice“ – prijaté
uznesenie,
e) starosta obce oboznámil poslancov s prípisom Nová Polhora Invest, s. r. o. ohľadne
žiadosti o začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN-O – prijaté uznesenie,
f) starosta obce informoval poslancov o vydaní Organizačného poriadku obce – prijaté
uznesenie,
g) ďalej v tomto bode prebehla diskusia na tému rekonštrukcie MK a chodníkov
a poslanci žiadali starostu o riešenie disciplíny občanov, ktorí pracujú na malých
obecných službách – prijaté uznesenie.

Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 14.06.2012

Uznesenie č. 33/2012
OZ žiada starostu obce, aby zabezpečil plán na osadenie dopravných značiek v obci.
Uznesenie č. 34/2012
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.
Uznesenie č. 35/2012
OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 36/2012
OZ schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 37/2012
OZ schvaľuje VZN – o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej
samosprávy obce.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 38/2012
OZ schvaľuje plat starostu podľa zákona 154/2011 článku 1, ods. 1§ 3 ,ods. 2 § 4 a to 1,49
násobok priemernej mzdy v NH 1172 €.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 39/2012
OZ nesúhlasí s prenájmom kuchyne v kultúrnom dome pre firmu FarmaNPol, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 40/2012
OZ schvaľuje príspevok na Olympijský festival organizovaný ZŠ Šarišské Bohdanovce vo výške
50 €.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 41/2012
OZ schvaľuje poskytnutie verejného priestranstva pre pani Vengrinovú na uskutočnenie
„Ľudovej veselice“dňa 25.08.2012
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 42/2012
OZ schvaľuje začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN-O, s tým že finančné náklady
spojené s procesom obstarania zmien a doplnkov ÚPN-O bude hradiť žiadateľ, t. j. Nová
Polhora Ivest, s. r. o. v celom rozsahu.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 43/2012
OZ berie na vedomie informáciu o vydaní Organizačného poriadku.
Uznesenie č. 44/2012
OZ žiada starostu obce prejednanie odstránenia nedostatkov s dodávateľom rekonštrukcie
MK a chodníkov (so spoločnosťou REKOM, s. r. o.).

Overovatelia:
Mgr. Monika Kubizniaková .............................................
Ladislav Köver ..................................................................
Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová ......................................................
Schválil:
Šimčák Anton....................................................................

