Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 30.07.2015

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce
Anton Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili štyria poslanci z celkového počtu 5, preto pán
starosta konštatoval, ţe OZ je schopné právoplatne uznášať sa.
Po jednohlasnom schválení programu zasadnutia bolo pristúpené k rokovaniu o jednotlivých
bodoch programu zasadnutia OZ.
Program:
1. Zmluva o nájme pozemku
2. Príkazná zmluva
3. Zmeny a doplnky ÚPNO č. 02
4. Presun obecného ihriska
5. MV SR – Dotácia na projekt „Lepšia bezpečnosť obyvateľov obce Nová Polhora“
6. MF SR – Dotácia na individuálne potreby obce – na akciu „Rekonštrukcia sociálnych
zariadení v budove kultúrneho domu
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – kontrola pohrebiska a zabezpečenia
zdravotného dohľadu pri práci
8. VZN č. 01/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora
9. Úprava rozpočtu
10. Oplotenie betónového brieţka
11. Rôzne
Za overovateľov boli určení: Mgr. Monika Kubizniaková, Ladislav Kover
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OÚ
K 1. bodu – starosta obce predniesol návrh zmluvy na prenájom časti obecných pozemkov –
ciest so spoločnosťou BLUE SKY MINING, s. r. o. – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce oboznámil OZ s príkaznou zmluvou na zabezpečenie verejného
obstarávania poskytovateľa sluţby zberu a likvidácie komunálneho odpadu – prijaté
uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce informoval OZ o verejnom prerokovaní ÚPNO – Zmeny a doplnky
č. 02, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2015 v kultúrnom dome. Po diskusii prijaté uznesenie.
K 4. bodu – starosta obce informoval OZ o rokovaní medzi obcou Nová Polhora, obcou
Ploské, futbalovým klubom TJ Rozvoj Nová Polhora a zástupcami spoločnosti NOVÁ
POLHORA INVEST, s. r. o. ohľadne zabezpečenia súťaţného a tréningového procesu
futbalového klubu v súvislosti s výstavbou LPP a presunom ihriska – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – starosta obce informoval OZ o schválení dotácie MV SR na projekt „Lepšia
bezpečnosť obyvateľov obce Nová Polhora“ vo výške 4 900 Eur na osadenie 2 ks meračov
rýchlosti – prijaté uznesenie.

K 6. bodu – starosta obce informoval OZ o schválení dotácie MF SR – Dotácia na
individuálne potreby obce – na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
kultúrneho domu“ vo výške 4 000 Eur – prijaté uznesenie.
K 7. bodu – starosta obce informoval OZ o výsledku kontroly Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva – kontrola pohrebiska a zabezpečenia zdravotného dohľadu pri práci zo dňa
13.07.2015 – prijaté uznesenie.
K 8. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 01/2015 o správe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora – prijaté uznesenie.
K 9. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
s ohľadom na priebeh čerpania rozpočtu od začiatku roka a predpokladaného vývoja do konca
roka. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K 10. bodu – starosta obce informoval OZ o cenových ponukách na oplotenie betónového
brieţka – prijaté uznesenie.
K 11. bodu
a) Poslankyňa OZ p. Mgr. Kubizniaková upozornila na potrebu riešenia vysporiadania
vlastníckych vzťahov obecnej cesty pri 4 BJ – prijaté uznesenie.
b) Poslanec OZ p. Kubizniak upozornil na nedostatky v rekonštrukcii obecnej cesty po
realizácii NN prípojky k stavebným pozemkom pod cintorínom – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 30.07.2015

Uznesenie č. 57/2015
OZ schvaľuje zmluvu o nájme časti obecných pozemkov - ciest pre spoločnosťou BLUE SKY
MINING, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 58/2015
OZ schvaľuje príkaznú zmluvu s Obstarávacím trhoviskom Slovenska na zabezpečenie
verejného obstarania poskytovateľa sluţby zberu a likvidácie komunálnych odpadov.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 59/2015
OZ berie na vedomie informáciu o verejnom prerokovaní ÚPNO – Zmeny a doplnky č. 02
a ţiada starostu obce zabezpečiť verejné prerokovanie pre občanov obce Nová Polhora zvlášť
v inom termíne ako bude prerokovanie so zástupcami organizácii a v neskorších
odpoludňajších hodinách.
Uznesenie č. 60/2015
OZ berie na vedomie informáciu o rokovaní medzi obcou Nová Polhora, obcou Ploské,
futbalovým klubom TJ Rozvoj Nová Polhora a zástupcami spoločnosti NOVÁ POLHORA
INVEST, s. r. o. ohľadne zabezpečenia súťaţného a tréningového procesu v súvislosti
s výstavbou LPP a presunom futbalového ihriska.
Uznesenie č. 61/2015
OZ berie na vedomie informáciu o schválení dotácie MV SR na projekt „Lepšia bezpečnosť
obyvateľov obce Nová Polhora“ – osadenie 2 ks meračov rýchlosti.
Uznesenie č. 62/2015
OZ berie na vedomie informáciu o schválení dotácie MF SR – Dotácia na individuálne
potreby obce – na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu“.
Uznesenie č. 63/2015
OZ berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva – kontrola pohrebiska a zabezpečenia zdravotného dohľadu pri práci zo dňa
13.07.2015.
Uznesenie č. 64/2015
OZ schvaľuje návrh VZN č. 01/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Nová Polhora.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 65/2015
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.6.2015 podľa prílohy.
Hlasovanie: ZA:
František Kubizniak, Vladimír Bálint, Ladislav Kover
ZDRŢALA SA:
Mgr. Monika Kubizniaková

Uznesenie č. 66/2015
OZ ţiada starostu obce pripraviť nový prieskum trhu na zabezpečenie oplotenia betónového
brieţku po upresnení rozsah prác.
Uznesenie č. 67/2015
OZ ţiada starostu obce vyvolať jednanie ohľadne vysporiadania vlastníckych vzťahov
obecnej cesty pri 4 BJ s dotknutými občanmi.
Uznesenie č. 68/2015
OZ ţiada starostu obce riešiť odstránenie nedostatkov v rekonštrukcii obecnej cesty po
realizácii NN a plynovej prípojky v rámci kolaudačného konania.

Overovatelia:
Mgr. Monika Kubizniaková
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Ladisla Kover
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Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Anton Šimčák
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