Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 26.10.2012

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. Správa o práci starostu
3. Čerpanie rozpočtu za 3Q/2012
4. Rôzne

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak a Ladislav Köver
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení.
K 2. bodu – správu o práci starostu predniesol starosta obce – prijaté uznesenie.
Starosta obce informoval OZ:
a) o nepreplatení DPH z PPA na realizáciu rekonštrukcie MK a chodníkov, ktoré bude
uskutočnené až v 1Q/2013. Dňa 27.09.2012 boli uvoľnené finančné prostriedky z PPA
na preplatenie DPH iba na tie projekty, ktoré boli ukončené k 15.06.2012.
b) že 22.10.2012 sa konalo zasadnutie Torysského mikroregiónu, kde bol prerokovaný
vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia – prijaté uznesenie,
c) o príprave podkladov pre územné rozhodnutie – diaľničný privádzač,
d) o rozšírení pozemku cintorína,
e) o riešení cesty k pozemku za pozemkom p. Tureka – na katastrálnom úrade Košice –
okolie prebieha oprava zákresov pozemkov v katastrálnej mape podľa skutkového
stavu,
f) o financovaní pohrebu nebohého Jozefa Mutňana – nedochádza k úhrade
pohľadávky, preto starosta obce pristúpi k prihláseniu sa do dedičského konania po
nebohom Jozefovi Mutňanovi,
g) o úhrade faktúr za rozhodcov – TJ,
h) prebehla diskusia na tému financovania TJ.
K 3. bodu – pracovníčka obecného úradu Ing. Lenka Pangrácová predniesla čerpanie
rozpočtu za 3Q/2012 – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy:
a) starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že dňa 29.10.2012 sa uskutoční súd
s pani Strakovou Anastáziou,

b) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že obdržal pozvánku od
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na pracovné stretnutie k projektu
„Drienov – Šarišské Bohdanovce – Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“, ktoré sa
uskutoční dňa 31.10.2012, a zároveň o potrebe zabezpečenia podpísania zmlúv
o budúcej zmluve,
c) starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvo žiadosť o sponzorský príspevok od
ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce na celoškolské podujatie Olympijsky festival detí
a mládeže Slovenska – prijaté uznesenie,
d) starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti šetrenia energie
v obecných prevádzkach – prijaté uznesenie,
e) prebehla diskusia na tému zabezpečenia prekrytia pavlače pri 6BJ lexanom – prijaté
uznesenie,
f) pani Krausová požiadala starostu obce a obecné zastupiteľstvo o riešenie
prevádzkového poriadku pre cvičiacich v posilňovni – prijaté uznesenie,
g) pani Palaščáková sa informovala ohľadne možnosti odvozu fekálii pri 6BJ,
h) starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o zrezanie stromov od
Rímskokatolíckeho farského úradu Ploské,
i) pán Lukačko sa informoval o možnosti odkúpenia pozemku (hospodársky dvor) obcou
od Slovenského pozemkového fondu – prijaté uznesenie,
j) pán Lukačko sa informoval ohľadne cesty za bývalou budovu ZŠ,
k) ďalej v tomto bode prebehla diskusia o zmene VZN o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj
ostatné obecné poplatky na území obce Nová Polhora pre rok 2013 – prijaté
uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 26.10.2012

Uznesenie č. 52/2012
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.

Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1) Vstup (prihlásenie) obce Nová Polhora za zakladajúceho člena Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením obmedzeným,
skrátený názov: EZÚS Karpatia Euroregión, so sídlom: Komárovce 22, 044 55 Veľká
Ida, Slovenská republika.
2) Návrh dohovoru a Stanov EZÚS Karpatia Euroregión so sídlom Komárovce 22, 044 55
Veľká Ida, Slovenská republika.
3) Jednorazový členský príspevok je vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto euro).
Zároveň poveruje starostu obce Nová Polhora Antona Šimčáka podpísať Dohovor a Stanovy
o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Karpatia Euroregión s ručením
obmedzeným, so sídlom: Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, Slovenská republika.
Z prítomných poslancov hlasovalo:
Za
– Vladimír Bálint,
– František Kubizniak,
– Ladislav Köver,
– Milan Kapajčík,
– Mgr. Monika Kubizniaková
Proti

– nikto

Zdržal sa

– nikto

Uznesenie č. 54/2012
OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za 3Q/2012 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 55/2012
OZ nesúhlasí s poskytnutím príspevku na celoškolské podujatie Olympijský festival detí
a mládeže Slovenska.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 56/2012
OZ súhlasí s riešením šetrenia energie v obecných prevádzkach s tým, že žiada starostu obce
pozvať realizátora na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 57/2012
OZ žiada starostu obce vykonať prieskum trhu na dodávateľa plastových dverí pre 6 BJ, resp.
dodávateľa lexanu.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 58/2012
OZ žiada starostu obce kontaktovať cvičiacich a riešiť s nimi prevádzkový poriadok
posilňovne.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 59/2012
OZ žiada starostu obce so Slovenským pozemkovým fondom riešiť prevod, resp. odkúpenie
pozemku (bývalý hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva).
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 60/2012
OZ žiada pre rok 2013 o zmenu nasledovných poplatkov:
 Komunálne odpady:
 Fyzické osoby – 14,00 Eur
 Právnické osoby – 25,00 Eur
 Cintorínske poplatky:
 Jednohrob – 17,00 Eur
 Dvojhrob – 34,00 Eur
 Trojhrob – 51,00 Eur
 Detský hrob – 7,00 Eur
 Urna – 3,50 Eur
 Poplatok za prepožičanie hrobového miesta pre zosnulých bez
trvalého pobytu v obci – 250,00 Eur
 Uloženie pozostatkov zosnulého bez trvalého pobytu v obci na
hrobové miesto prenajaté občanom obce – 100,00 Eur
 Uloženie urny ostatkov zosnulého bez trvalého pobytu v obci – 34,00
Eur
 Vyhlásenie v MR – 5,00 Eur
 Poplatok za kultúrny dom:
 Pre občanov obce a organizácie so sídlom v obci – 150,00 Eur
 Pre občanov bez trvalého pobytu v obci – 190,00 Eur
 Kar, prezentácie – 35,00 Eur
 Oslava narodenín – 35,00 Eur

 Poplatok za prenájom materiálu na akciu mimo obecných priestorov:
 Kuchynský riad – 10,00 Eur
 Stôl – 1,00 Eur / ks
 Stolička – 0,35 Eur / ks

Overovatelia:
František Kubizniak
Ladislav Köver

..................................................................
..................................................................

Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová

..................................................................

Schválil:
Šimčák Anton

..................................................................

