Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 23.07.2013

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
Kapajčík 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.

Presun ihriska
Pohronská Polhora - divadlo
Oslavy 70. výročia založenia obce a 42. ročníka futbalového turnaja „Troch Polhor“
Rôzne

Za overovateľov boli určení: Ladislav Köver a Mgr. Monika Kubizniaková
Za zapisovateľku bola určená: pani Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ

K 1. bodu – v tomto bode pán Ing. Dulina Martin prezentoval OZ priebeh pozemkových úprav a
spôsob presunu ihriska v rámci pozemkových úprav. Informoval, že v rámci pozemkových úprav
prístupové komunikácie na pozemkoch zahrnutých do JPÚ prejdú do vlastníctva obce. Prebehla
diskusia na danú tému – prijaté uznesenie
K 2. bodu – starosta obce informoval OZ o možnosti vystúpenia obecného divadla z Pohronskej
Polhory v našej obci. Bolo by potrebné zabezpečiť dopravu – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce zhodnotil priebeh osláv 70. výročia založenia obce a 42. ročníka
futbalového turnaja „Troch Polhor“ ako aj finančné náklady spojené s touto akciou.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 23.07.2013

Uznesenie č. 57/2013
OZ súhlasí s premiestnením miestneho ihriska v rámci pozemkových úprav a návrhu Zmien
a doplnkov ÚPNO – obce Nová Polhora č. 01.
Uznesenie č. 58/2013
OZ schvaľuje vystúpenie obecného divadla z Pohronskej Polhory na september 2013 resp.
október 2013 a refundáciu nákladov na dopravu z Pohronskej Polhory do Novej Polhory
a späť vo výške cca 350 Eur.

Overovatelia:
Ladislav Köver
Mgr. Monika Kubizniaková
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Zapísala:
Ing. Lenka Pangrácová

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

Schválil:
Šimčák Anton
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