Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 27.06.2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov (poslanec Köver
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.
2.
3.
4.

Kontrola plnenia uznesení
Správa o práci starostu
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
Stav v príprave osláv 70. výročia založenia obce a 42. ročníka futbalového turnaja „Troch
Polhor“
5. Rôzne

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mgr. Monika Kubizniaková
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.

K 3. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2013 –
prijaté uznesenie.
K 4. 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 – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pani Márie Vengrinovej o schválenie
poskytnutia verejného priestranstva na slávnosť 70. výročia založenia obce – prijaté uznesenia.
- starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou pána Mariána Kretta o riešenie situácie
odtoku odpadových vôd v miestnej priekope pri jeho rodinnom dome – v tomto bode prebehla
diskusia na tému riešenia danej situácie – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 27.06.2013

Uznesenie č. 51/2013
OZ berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 52/2013
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2013 v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 53/2013
OZ berie na vedomie informáciu o stave v príprave osláv 70. výročia založenia obce.
Uznesenie č. 54/2013
OZ schvaľuje žiadosť pani Márie Vengrinovej poskytnúť verejné priestranstvo na umiestnenie
predajných stánkov pri obecnom pamätníku.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 55/2013
OZ žiada starostu zabezpečiť prečistenie priekopy pod 4 BJ.

Overovatelia:
Vladimír Bálint
Mgr. Monika Kubizniaková
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Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Šimčák Anton
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