Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 18.05.2018

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) Oddychová zóna – návrh
2) Zmluva o technologickej obsluhe ČOV – 12 b.j.
3) Obec Ploské – žiadosť o finančný príspevok
4) Prejednanie pošty
Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mgr. Monika Kubizniaková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – poslancom OZ boli predložené návrhy riešenia oddychovej zóny. Po diskusii prijaté
uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce predniesol poslancom OZ návrh Zmluvy o technologickej obsluhe ČOV –
12 b.j. – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou obce Ploské o finančný príspevok na
akciu Deň detí 2018 – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – starosta informoval poslancov OZ
- o prípise Úradu vlády, ktorým bolo obci oznámené, že výberová komisia žiadosť o dotáciu na
výstavbu multifunkčného ihriska v obci odporúča,
- o výzvach, ktoré sa pripravujú
- o prípise pre spoločnosť GIANT, s. r. o.
- o prípise pre spoločnosť Nová Polhora Invest, s. r. o.
- o potrebe zakúpenia práčky do MŠ – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa: 18.05.2018

Uznesenie č. 37/2018

OZ schvaľuje osadenie altánku podľa návrhu – situácia č. 1.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 38/2018

OZ schvaľuje Zmluvu o technologickej obsluhe ČOV – 12 b.j. a poveruje starostu podpísať
túto zmluvu.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 39/2018

OZ schvaľuje finančný príspevok pre obec Ploské vo výške 100 Eur na akciu Deň detí 2018.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 40/2018

OZ schvaľuje zakúpenie novej práčky do MŠ Nová Polhora.
Hlasovanie: jednohlasne
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Schválil:
Anton Šimčák
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