Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 22.11.2017

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce
Anton Šimčák. Prítomní boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Prítomných poslancov
oboznámil s programom zasadnutia, po jednohlasnom schválení pristúpili k rokovaniu
o jednotlivých bodoch programu zasadnutia OZ.

Program:
1) Výstavba obecných nájomných bytov – Bytový dom „Alfa, Beta“
2) Zmluva – Technologický servis ČOV – 12 b.j.
3) Rôzne

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mária Lukačková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – pán Ing. Riňák prezentoval zámer výstavby Bytového domu „Alfa, Beta“, ktorý
bol schválený OZ Nová Polhora uţ 14.05.2015 uznesením č. 40/2015. Z dôvodu zamietnutia
ţiadosti MDVaR z technických príčin informoval o úprave projektu – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta oboznámil OZ s prieskumom trhu na zabezpečenie technologického
servisu pre čističku odpadových vôd (ČOV) z 12 b.j. – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – v tomto bode programu:
- ţiadosť FC Nová Polhora o navýšenie dotácie v roku 2017 o 350 Eur – prijaté
uznesenie
- Mesto Košice – ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí v roku 2018 – prijaté uznesenie
- Ing. Melánia Kardasová – ţiadosť o zriadenie Klubu mamičiek – prijaté uznesenie
- podnet pána Ing. Romana na zamedzenie nadmernej hlučnosti pochádzajúcej
z pozemnej komunikácie – diaľnice D-1 Košice – Prešov, k čomu bol predloţený
aj protokol o meraní hlučnosti vyhotovený Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Košiciach – prijaté uznesenie
- Výzva SFZ – prijaté uznesenie
- Uvítanie detí do ţivota – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore
konaného dňa: 22.11.2017
Uznesenie č. 63/2017
OZ schvaľuje pokračovať v zámere výstavby Bytového domu „Alfa, Beta“.
Hlasovanie: ZA:
Bálint, Kover, Kubizniak, Lukačková
ZDRŢALA SA:
Mgr. Kubizniaková
Uznesenie č. 64/2017
OZ berie na vedomie informáciu starostu o prieskume trhu na zabezpečenie technologického servisu
ČOV pre 12 b.j. a schvaľuje uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
na technologický servis ČOV – 12 b.j. (nová obecná bytovka).
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 65/2017
OZ schvaľuje navýšenie dotácie pre TJ Nová Polhora na rok 2017 vo výške 350 Eur.
Hlasovanie: ZA:
Kover, Kubizniak, Lukačková
PROTI:
Bálint, Mgr. Kubizniaková
Uznesenie č. 66/2017
OZ neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2018 pre
Mesto Košice.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 67/2017
OZ ţiada upresniť ţiadosť na zriadenie Klubu mamičiek – nároky na priestory, časový harmonogram
činnosti, prípadne poţiadavky na materiálno-technické zabezpečenie, vypracovaný Klubový poriadok,
uvedenie zodpovednej osoby, ktorá bude za uvedený klub vystupovať.
Uznesenie č. 68/2017
OZ ţiada starostu obce riešiť ţiadosť Ing. Romana na zamedzenie nadmernej hlučnosti pochádzajúcej
z pozemnej komunikácie – diaľnice D-1 Košice – Prešov, postúpením materiálov Národnej diaľničnej
spoločnosti.
Uznesenie č. 69/2017
OZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení výzvy SFZ na spracovanie ţiadosti o poskytnutie dotácii
na výstavbu, resp. rekonštrukciu futbalových ihrísk a ţiada starostu riešiť verejné obstarávanie na
dodávateľov oplotenia, tribún a striedačiek.
Uznesenie č. 70/2017
OZ schvaľuje nový dátum na uskutočnenie akcie Uvítanie detí do ţivota, t.j. 02.12.2017 o 15:00 hod.
v obecnom kultúrnom dome a ţiada starostu obce zabezpečiť akciu po materiálno-technickej stránke.
Hlasovanie: jednohlasne

Overovatelia:
Vladimír Bálint

..................................................................
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Anton Šimčák
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