Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 25.03.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce
Anton Šimčák. Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva bolo zvolané z dôvodu vyhláseného
termínu voľby hlavného kontrolóra obce a riešenia výberového konania na obstarávateľa
a spracovateľa na Zmeny ÚPN-O č. 02. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci, preto pán
starosta konštatoval, že OZ je schopné právoplatne uznášať sa.
Po jednohlasnom schválení programu zasadnutia bolo pristúpené k rokovaniu o jednotlivých
bodoch programu zasadnutia OZ.

Program:
1. Voľba hlavného kontrolóra obce
2. Výberové konanie – obstarávateľ a spracovateľ Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 02
3. Rôzne
Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Vladimír Bálint
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ
K 1. bodu – starosta obce predniesol poslancom písomné materiály k vyhlásenej voľbe
hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa prihlásili dvaja kandidáti a to pán Peter
Schimara a pani Bc. Eleonóra Dančová. Kandidáti boli pozvaní pred obecné zastupiteľstvo,
kde odpovedali na otázky poslancov a vyjadrili sa k svojej kandidatúre. Po tejto prezentácii
kandidátov bolo vykonané hlasovanie – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce predniesol OZ cenové ponuky na obstarávateľa a cenové ponuky na
spracovateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 02, ktoré boli doručené v stanovenom termíne na
základe vykonaného prieskumu trhu. Zoznam oslovených uchádzačov ako aj zápisnice
z prieskumu trhu na obstarávateľa a spracovateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 02 tvorí
prílohu tohto zápisu – prijaté uznesenia.
K 3. bodu – starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na poskytnutie audítorských
služieb pre rok 2015 – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 25.03.2015

Uznesenie č. 17/2015
OZ zvolilo za hlavného kontrolóra obce na nové funkčné obdobie pána Petra Schimaru.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 18/2015
OZ vyhodnotilo cenové ponuky na obstarávateľa, kde na základe najnižšej ponúknutej ceny
bola za obstarávateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 02 schválená Ing. arch. Agnesa
Hoppanová.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 19/2015
OZ vyhodnotilo cenové ponuky na spracovateľa, kde na základe najnižšej ponúknutej ceny
bolo za obstarávateľa Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 02 schválené Architektonické štúdio
Atrium, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 20/2015
OZ schvaľuje zmluvu na poskytovanie audítorských služieb s Ing. Szathmárym – audítorom
(licencia SKAU č. 123) na rok 2015.
Hlasovanie: jednohlasne
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