Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 31.05.2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Mimoriadne 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. Stav v príprave osláv 70. výročia založenia obce a 42. ročníka futbalového turnaja „Troch
Polhor“
2. 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 informoval OZ o priebehu príprav osláv 70. výročia založenia obce a 42.
ročníka futbalového turnaja „Troch Polhor“. Na túto tému prebehla diskusia.
K 2. bodu – v tomto bode prebehla diskusia na rôzne témy:
a) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou spoločnosti DOXXbet, s. r. o. o povolenie na
umiestnenie stávkového terminálu na prevádzke Pohostinstvo – Mária Vengrinová – prijaté
uznesenie.
b) Starosta obce informoval OZ o poukázaní finančných prostriedkov vo výške 579,51 € od
MDVaRR SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po
zimnej prevádzke – prijaté uznesenie.
c) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou členov farskej rady o finančný príspevok na opravu
tunajšieho kostola – prijaté uznesenie.
d) Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pána Stanislava Lukačka o prevedenie zápočtu
dlžnej sumy za prenájom skladových priestorov za rok 2013 a záväzku OcÚ voči futbalového
klubu TJ Rozvoj, Nová Polhora – prijaté uznesenie.
e) Starosta obec oboznámil OZ so žiadosťou futbalového klubu TJ Rozvoj, Nová Polhora
o preplatenie nákladov na pohonné hmoty za mesiac máj 2013 – prijaté uznesenia.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 31.05.2013

Uznesenie č. 39/2013
OZ súhlasí s umiestnením stávkového terminálu na prevádzke Pohostinstvo – Mária Vengrinová.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 40/2013
OZ schvaľuje za prostriedky od MDVaRR SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry
v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke opraviť miestne komunikácie v centre obce.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 41/2013
OZ neschvaľuje žiadosť farskej rady o poskytnutie finančných prostriedkov z dôvodu
nedostatku financií na opravu kostola.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 42/2013
OZ nesúhlasí s uskutočnením zápočtu dlžnej sumy za prenájom skladových priestorov za rok 2013
a záväzku OcÚ voči futbalového klubu TJ Rozvoj, Nová Polhora.

Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 43/2013
OZ súhlasí s preplatením nákladov na pohonné hmoty za mesiac máj 2013 pre TJ Rozvoj, Nová
Polhora.

Hlasovanie: jednohlasne

Overovatelia:
Milan Kapajčík
Ladislav Köver

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

Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová

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

Schválil:
Šimčák Anton

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

