Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 24.10.2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Riadne 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) Kontrola plnenia uznesení
2) Správa o práci starostu obce
3) Čerpanie rozpočtu za 3. Q 2014
4) Zhodnotenie plnenia investičných zámerov v roku 2014
5) Prejednanie návrhu zmlúv o budúcich zmluvách na odpredaj pozemkov s KSK a VVS
a.s. a zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s.
a dodatku č. 1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov s NOVA POLHORA
INVEST s. r. o.
6) Rôzne

Za overovateľov zápisu boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Milan Kapajčík
Za zapisovateľku bola určená: pani Sabína Rešetková – pracovníčka OÚ
K 1. bodu – Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K 2. bodu – Správu o práci starostu a činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia
predniesol starosta obce. Okrem iného informoval OZ o vznesených požiadavkách
nájomníkov obecných nájomných bytov na odstránenie nedostatkov v bytoch a o príprave
reklamácie realizátorovi stavby. Informoval o výstavbe oplotenia školského dvora MŠ.
Ďalej predložil OZ projekt dopravného značenia v obci. Oboznámil OZ s ukončením celkovej
výmeny okien a dverí na budove č. 95. Taktiež požiadal hlavného kontrolóra obce
o prednesenie správy z výsledku kontroly transferu obce pre futbalový klub Nová Polhora.
Prijaté uznesenie
K 3. bodu – V tomto bode starosta obce predniesol čerpanie rozpočtu za 3. Q 2014 a úpravu
rozpočtu k 31.10.2014.
Prijaté uznesenie
K 4. bodu – V tomto bode starosta obce zhodnotil plnenie investičných zámerov obce v roku
2014.
Prijaté uznesenie

K 5. bodu – V tomto bode boli prejednané jednotlivé návrhy zmlúv o budúcich zmluvách
s Košickým samosprávnym krajom, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,
Východoslovenskou distribučnou, a. s. a dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 428/2014/NP/S1
s NOVA POLHORA INVEST s. r. o. .
Prijaté uznesenie
K 6. Bodu – Rôzne:
1. Starosta predniesol návrh odmien poslancom OZ za rok 2014 v zmysle
odmeňovacieho poriadku.
Prijaté uznesenie
2. Starosta obce predniesol návrh prekrytia rímsy na budove č. 95 parapetou.
Prijaté uznesenie
3. Poslanec František Kubizniak predniesol návrh zakúpenia novej chladničky do
kuchynky KD.
Prijaté uznesenie

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 24.10.2014

Uznesenie č. 52/2014
OZ berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 53/2014
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o použití finančného transferu obce
pre futbalový klub a žiada starostu obce neuvoľniť finančné prostriedky pre FC až do
opätovného prejednania nakladania s finančným transferom po kompletizácii požadovaných
dokladov.
Hlasovanie : jednohlasne
Uznesenie č. 54/2014
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 3.Q/2013 – podľa prílohy.
Hlasovanie : jednohlasne
Uznesenie č. 55/2014
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2014- podľa prílohy.
Hlasovanie : jednohlasne
Uznesenie č. 56/2014
OZ berie na vedomie plnenie investičných zámerov obce v roku 2014.
Hlasovanie : jednohlasne
Uznesenie č. 57/2014
OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou, a. s.
na uloženie podzemného kábla elektrického rozvodu na obecných parcelách č. ½ a 393.
Hlasovanie : jednohlasne

Uznesenie č. 58/2014
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s Košickým
samosprávnym krajom na odpredaj časti pozemku registra C KN parcela č. 393 o výmere
12 120 m2 v k. ú. Nová Polhora, ktorej obsah je prílohou tohto uznesenia a poveruje starostu
zmluvu podpísať.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 59/2014
OZ schvaľuje Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na pozemok pre areál čističky
odpadových vôd s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v k. ú. Nová Polhora
zapísaný na LV č. 428 registra C KN parcela č. 460 o výmere 5228 m2 podľa textu za 1 Euro
a poveruje starostu zmluvu podpísať.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 60/2014
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 428/2014/NP/S1 na prenájom pozemkov vo
vlastníctve obce pre NOVA POLHORA INVEST s.r.o. v súvislosti s realizáciou stavby S1komunikácie a siete IT.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 61/2014
OZ schvaľuje odmeny poslancom na rok 2014- podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 62/2014
OZ žiada starostu obce riešiť osadenie parapiet na obvodovú rímsu na budove č. 95.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 63/2014
OZ žiada starostu obce zabezpečiť kúpu novej chladničky do kuchynky KD.
Hlasovanie: jednohlasne
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