Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 06.12.2017

Riadne zasadnutie zvolal starosta obce Anton Šimčák podľa plánu zasadnutí. Prítomní boli
všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Samotné rokovanie zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce. Na úvod predniesol návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Program:
1) Kontrola plnenia uznesení
2) Správa o práci starostu obce
3) Úprava rozpočtu k 31.12.2017
4) Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
5) Rôzne

Za overovateľov boli určení: Ladislav Kövér, František Kubizniak
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 – návrh na úpravu rozpočtu k 31.12.2017 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová.
Po diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K 4. bodu – v tomto bode Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh rozpočtu na roky 2018 –
2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 –
2020 – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – v tomto bode programu prebehla diskusia:
- o zmene nájomníka v NB3/6 b.j. – prijaté uznesenie,
- prebehla diskusia ohľadne nedoplatkov na daniach a poplatkoch – prijaté
uznesenie,
- ohľadne opravy chodníka, p.č. 277/2 – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore
konaného dňa: 06.12.2017

Uznesenie č. 71/2017
OZ berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 72/2017
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2017 podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 73/2017
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 74/2017
OZ schvaľuje zmenu nájomníka v NB3/6b.j. – Nikoleta Maťašová.
Uznesenie č. 75/2017
OZ žiada starostu zaslať upomienky neplatičom s nedoplatkom na daniach a poplatkoch.
Uznesenie č. 76/2017
OZ žiada starostu požiadať KSK o poskytnutie financií, resp. opravu chodníka na p. č. 277/2.
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