Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 23.11.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Mimoriadne 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) Pridelenie obecných nájomných bytov v 6BJ – nadstavba nad MŠ
2) Vianočná výzdoba
3) Spomaľovacie prahy a dopravné značenie v obci
4) Inventarizácia majetku
5) Rôzne
Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Ladislav Kovér
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – OZ rozhodovalo o pridelení obecných nájomných bytov v 6BJ – nadstavba nad MŠ (2izbový byt, 3-izbový byt) – prijaté uznesenia.
K 2. bodu – prebehol výber vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – v tomto bode OZ prerokovalo cenovú ponuku na spomaľovacie prahy a dopravné
značenie v obci – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – starosta obce oboznámil OZ so správou inventarizačnej komisie na majetok obce, kde
zároveň bol predložený návrh na vyradenie prebytočného a nepotrebného dlhodobého majetku
z evidencie obce – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – V tomto bode programu prebehla diskusia na nasledujúce témy:
a) Návrh na navýšenie nákupu kameniva od U.S.Steel Košice – prijaté uznesenie.
b) Nájomné za prenájom pozemkov pre výstavbu diaľničného privádzača – prijaté uznesenie.
c) Starosta obce oznámil záujem TJ Nová Polhora o materiál z bývalých šatní TJ.
d) Príprava novoročného posedenia s dôchodcami – prijaté uznesenie.
e) Rekonštrukcia kuchyne KD – zateplenie strechy a montáž digestora – prijaté uznesenie

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 23.11.2016
Uznesenie č. 76/2016
OZ schvaľuje pridelenie 2-izbového nájomného bytu v 6BJ – nadstavba nad MŠ pánovi Feňakovi
a poveruje starostu obce podpísať nájomnú zmluvu s novým nájomcom.
Hlasovanie: Za:
Bálint, Kubizniak, Kovér
Zdržal sa:
Mgr. Kubizniaková, Lukačková
Uznesenie č. 77/2016
OZ schvaľuje pridelenie 3-izbového nájomného bytu v 6BJ – nadstavba nad MŠ pánovi Zborovskému
a poveruje starostu obce podpísať nájomnú zmluvu s novým nájomcom.
Hlasovanie: Za:
Bálint, Kubizniak, Kovér, Lukačková
Zdržal sa:
Mgr. Kubizniaková
Uznesenie č. 78/2016
OZ schvaľuje nákup vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia v celkovom počte 9 ks podľa
prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 79/2016
OZ schvaľuje zabezpečenie spomaľovacích prahov a dopravného značenia podľa cenovej ponuky
spoločnosti Alezar, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 80/2016
OZ berie na vedomie správu inventarizačnej komisie a schvaľuje vyradenie majetku v celkovej
obstarávacej cene 7 745,69 Eur z dôvodu nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti podľa priloženého
zoznamu.
Uznesenie č. 81/2016
OZ schvaľuje navýšenie nákupu kameniva od U.S.Steel Košice pre potreby obce v množstve 200 t.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 82/2016
OZ žiada starostu obce vymáhať nájomné za prenájom pozemkov pre výstavbu diaľničného
privádzača súdnou cestou.
Uznesenie č. 83/2016
OZ schvaľuje zabezpečiť pre dôchodkyne pri príležitosti novoročného stretnutia s dôchodcami zástery
a chňapky v spolupráci so SOŠ technickou, Kukučínova, Košice.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 84/2016
OZ žiada starostu obce zistiť cenu digestora do kuchyne KD.
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