Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 11.01.2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta
obce Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov (poslanec
František Kubizniak sa ospravedlnil), 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. Kamerový systém obce
2. Žiadosť p. Lukačka
3. Rôzne

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

K 1. bodu – starosta obce oboznámil OZ s možnosťou podania žiadosti o poskytnutie dotácie
zo ŠR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce predložil OZ žiadosť p. Stanislava Lukačka o zníženie nájmu
skladových priestorov. Poslanci predniesli žiadosť starostovi o vypovedanie nájomnej zmluvy
s p. Stanislavom Lukačkom z dôvodu uvoľnenia prenajímaných priestorov pre nájomcov
obecných nájomných bytov – prijaté uznesenia.
K 3. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy:
a) Starosta obce informoval OZ o postupe pri obstaraní Zmien a doplnkov ÚPN-O Nová
Polhora, za ktorým účelom bola stav konzultovať p. Sekeráková.
b) Starosta obce informoval OZ o možnosti podania žiadosti o dotáciu na podporu
zmien a doplnkov ÚPNO – obce Nová Polhora – prijaté uznesenie.
c) OZ sa informovalo o vývoze odpadu – prijaté uznesenie.
d) Riešenie zlikvidovania hliny a dosiek zo školského dvora bývalej ZŠ. Záujem o hlinu
prejavil p. Anton Vika (odvoz na vlastné náklady záujemcu) – prijaté uznesenie.
e) Ďalej v tomto bode prebehla diskusia ohľadne Sedliackej zábavy, ktorá sa uskutoční
dňa 02.02.2013 a posedenia s dôchodcami – prijaté uznesenia.
f) Starosta obce informoval OZ o odchode vedúcej ŠJ do dôchodku, resp. o zmene
pracovníčky na danej pozícii. Tiež informoval, že zrušil pozíciu upratovačky OcÚ.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 11.01.2013

Uznesenie č. 01/2013
OZ schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality v súlade s danou výzvou, resp. spolufinancovaním projektu vo výške
min. 502,46 Eur.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 02/2013
OZ nesúhlasí so znížením nájmu za prenajímané nebytové priestory pre p. Stanislava Lukačka
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 03/2013
OZ žiada starostu obce ukončiť nájomný vzťah na prenájom nebytových priestorov s p.
Stanislavom Lukačkom - PERFEKT v zmysle uzavretej zmluvy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 04/2013
OZ schvaľuje, že proces obstarávania a schválenia Zmien a doplnkov č. 01 ÚPN-O Nová
Polhora potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 05/2013
OZ žiada starostu obce riešiť častejší vývoz zmiešaných plastov so spoločnosťou FÚRA , s. r. o.
– aspoň 4 x ročne.
Uznesenie č. 06/2013
OZ súhlasí so zlikvidovaním cyklodráhy a vyprataním hliny a dosiek zo školského dvora
bývalej ZŠ.
Uznesenie č. 07/2013
OZ súhlasí s bezplatným poskytnutím KD pre akciu Sedliacka zábava.
Uznesenie č. 08/2013
OZ súhlasí s uskutočnením akcie posedenie s dôchodcami v mesiaci február 2013.
Overovatelia:
Milan Kapajčík
Ladislav Köver
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Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová

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

Schválil:
Šimčák Anton
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