Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 12.04.2013

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 (poslankyňa
Mgr. Monika Kubizniaková sa ospravedlnila), 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. Návrh nájomnej zmluvy č. 01/2013 – prenájom nehnuteľnosti – 12 BJ
2. Súhlas so stavebnou úpravou – 12 BJ
3. Financovanie centier voľného času
4. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ
5. Návrh na úpravu platu starostu obce
6. Rôzne

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

K 1. bodu – starosta obce predniesol OZ návrh nájomnej zmluvy č. 01/2013 na prenájom
nehnuteľnosti nebytová budova (budova bývalej základnej školy) a priľahlých parciel – prijaté
uznesenie.
K 2. bodu – tento bod bude prerokovaný po predložení projektovej dokumentácie
nájomcom.
K 3. bodu – starosta obce oboznámil OZ so žiadosťami Centier voľného času (CVČ) o finančnú
dotáciu pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Nová Polhora. Poslanci OZ schválili návrhy na
financovanie CVČ podľa prílohy – prijaté uznesenia.
K 4. bodu – starosta obce predniesol OZ Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ – prijaté
uznesenie.
K 5. bodu – starosta obce predniesol OZ Návrh na úpravu platu starostu obce – prijaté uznesenie.
K 6. bodu – pán Köver sa informoval na situáciu ohľadne odkúpenia pozemkov od vlastníkov
spoločnosťou Nová Polhora Invest, s. r. o. – plánovaná výstavba Logisticko-priemyselný park Nová
Polhora.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 12.04.2013

Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy č. 01/2013 na prenájom obecných pozemkov v k.ú. Nová
Polhora zapísaných na LV č. 127 a to: nebytová budova (bývala základná škola) a zastavané plochy p.
č. 1/1 o výmere 2092 m2, p. č. 1/2 o výmere 1433 m2 a p. č. 1/3 o výmere 197 m2, všetky v celosti
nájomcovi GIANT, s. r. o. za účelom prestavby nebytovej budovy na Bytový dom o 12 BJ a poveruje
starostu obce túto zmluvu podpísať.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov Centrám voľného času (CVČ) vo
výške 60 € na jedno dieťa. V prípade, že dieťa navštevuje viacero CVČ, tak sa výška dotácie na jedno
dieťa rovnomerne rozdelí pre dané CVČ. Poskytnutie finančných prostriedkov CVČ je možné na
základe predloženia dochádzky jednotlivých detí do CVČ.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo určuje tieto podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov Centrám
voľného času:
a) Zaslanie rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ
b) Zaslanie fotokópie zriaďovateľskej listiny
c) Zaslanie rozhodnutia Ministerstva školstva o zaradení CVČ do siete škôl a šk. zariadení
d) 100% plnenie podielových daní a 100% účasť dieťaťa v CVČ
e) Vedenie dochádzky žiakov v CVČ a jej predloženie obci pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 24/2013
OZ schvaľuje Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Nová Polhora –
podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 25/2013
OZ schvaľuje Návrh na úpravu platu starostu obce Nová Polhora – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne

Overovatelia:
Milan Kapajčík
František Kubizniak
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Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Šimčák Anton
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