Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 10.08.2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Riadne 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, 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
3) Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2016
4) Rôzne
Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kover
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce.
K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od
posledného zasadnutia – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – plnenie resp. čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2016 predniesla pani Ing. Lenka
Pangrácová. V podanej správe rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov
obce za obdobie január – jún 2016. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K 4. bodu – V tomto bode programu prebehla diskusia na nasledujúce témy:
a) Poslanec pán Kubizniak ako predseda Rady školy pri MŠ predniesol Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk.
rok 2015/2016 – prijaté uznesenie.
b) Starosta obce informoval OZ o priebehu ZaD č. 03 ÚPNO – prijaté uznesenie.
c) OZ zvážilo použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na modernizáciu kuchyne
v KD – prijaté uznesenie.
d) Dopravné značenie a retardéry – prijaté uznesenie.
e) Komisia na vyradenie majetku – Bálint, Lukačková, Schimara
f) Búracie povolenie TJ – prijaté uznesenie
g) Premiestnenie kontajnerov - uznesenie

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore
konaného dňa: 10.08.2016
Uznesenie č. 48/2016
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.
Uznesenie č. 49/2016
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2016.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 50/2016
OZ berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Nová Polhora za šk. rok 2015/2016.
Uznesenie č. 51/2016
OZ berie na vedomie informáciu prednesenú starostom o príprave a priebehu ZaD č. 03
ÚPNO.
Uznesenie č. 52/2016
OZ schvaľuje použiť prostriedky z rezervného fondu na modernizáciu kuchyne v KD.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 53/2016
OZ žiada starostu obce zabezpečiť projektovú dokumentáciu modernizácie kuchyne v KD.
Uznesenie č. 54/2016
OZ žiada starostu obce vykonať prieskum trhu na dopravné značenie a montáž retardérov
podľa schváleného projektu.
Uznesenie č. 55/2016
OZ schvaľuje inventárnu komisiu za účelom vyradenia nevyužívaného a úplne odpísaného
majetku v zložení – Schimara, Bálint, Lukačková.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 56/2016
OZ žiada starostu obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ ku výstavbe nového futbalového
ihriska, k čomu prizvať konateľa spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o.
Uznesenie č. 57/2016
OZ žiada starostu obce zabezpečiť presun kontajnerov z priestoru oproti hornej autobusovej
zastávky do priestoru k domu č. 70.
Overovatelia:
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Schválil: Anton Šimčák
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