Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 21.02.2018

Prítomní poslanci OZ:
Vladimír Bálint, Ladislav Kövér, František Kubizniak, Mgr. Monika Kubizniaková, Mária Lukačková
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) Multifunkčné ihrisko
2) Kúpa budovy súp. číslo 143 (vodojem) na parcele registra „C“ KN č. 201/41
3) Výrub drevín
Za overovateľov boli určení: Ladislav Kövér, Mgr. Monika Kubizniaková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – starosta obce informoval OZ, že plánovaná výstavba multifunkčného ihriska nie je možná
na betónovom briežku z dôvodu nedostatku miesta, resp. vysokých nákladov na úpravu terénu –
prijaté uznesenie
K 2. bodu – starosta informoval poslancov návrhu zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nová Polhora, obec Nová Polhora, okres Košice –
okolie, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Košice – okolie,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 351 – budova súp. číslo 143 (vodojem) na
parcele registra „C“ KN č. 201/41 od spoločnosti AGROK, s. r. o. v hodnote 30 EUR – prijaté
uznesenie.
K 3. bodu – starosta informoval OZ o potrebe riešiť výrub drevín v priestore plánovanej výstavby
multifunkčného ihriska.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 21.02.2018

Uznesenie č. 20/2018

OZ schvaľuje zámer výstavby multifunkčného ihriska na parcele č. 155/2 – zastavané plochy
a nádvoria (oddychová zóna oproti kostolu).
Hlasovanie: ZA:
Bálint, Kövér, Kubizniak, Mgr. Kubizniaková
PROTI:
Lukačková
Uznesenie č. 21/2018

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu so spoločnosťou AGROk, s. r. o., Topoľčianky, IČO: 35698357
na odkúpenie stavby – vodojem v k.ú. Nová Polhora, postavenú na parcele registra „C“ p.č.
201/41, súpisné číslo 143, pod B – 1 v podiele 1/1, zapísanú na liste vlastníctva č. 351, za
dohodnutú cenu 30,- EUR.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 22/2018

OZ poveruje starostu riešiť výrub drevín v priestore plánovanej výstavby multifunkčného
ihriska.

Overovatelia:
Ladislav Kövér

..................................................................

Mgr. Monika Kubizniaková

.................................................................

Zapísal: Ing. Lenka Pangrácová

..................................................................

Schválil:
Anton Šimčák

..................................................................

