Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 14.12.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton
Šimčák. Zasadnutia OZ sa zúčastnili traja 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) Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
4) Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019
5) Rôzne
Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Mária Lukačková
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 – v tomto bode predniesol starosta obce žiadosť TJ Nová Polhora na navýšenie dotácie
z rozpočtu obce pre rok 2016 o 500 Eur – prijaté uznesenie.

Ďalej v tomto bode Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
s ohľadom na priebeh čerpania rozpočtu od začiatku roka a predpokladaného vývoja do konca
roka. Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K 4. bodu – v tomto bode predniesol starosta obce žiadosť TJ Nová Polhora o dotáciu z rozpočtu obce
pre rok 2017 vo výške 2 500 Eur – prijaté uznesenie.
Ďalej v tomto bode Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 a
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 – prijaté
uznesenie.
K 5. bodu – V tomto bode programu predniesol František Kubiznikak – zástupca starostu obce návrh
na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Nová Polhora – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 14.12.2016
Uznesenie č. 85/2016
OZ berie na vedomie informáciu o práci starostu.
Uznesenie č. 86/2016
OZ schvaľuje navýšiť dotáciu pre TJ Nová Polhora na rok 2016 o 500 Eur.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 87/2016

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2016 podľa prílohy.
Hlasovanie:

jednohlasne

Uznesenie č. 88/2016
OZ schvaľuje výšku dotácie pre TJ Nová Polhora pre rok 2017 vo výške 2 500 Eur.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 89/2016

OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 podľa prílohy.
Hlasovanie:

jednohlasne

Uznesenie č. 90/2016

OZ súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky v počte 12 dní pre starostu obce.
Hlasovanie:

jednohlasne
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