Zápis z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 05.12.2018
Prítomní poslanci OZ:
Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin, Peter Vlček
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton
Šimčák. Zasadnutia sa zúčastnili všetci novozvolení poslanci.
Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6) Vystúpenie starostu obce
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9) Určenie platu starostu obce
10) Návrh úpravy rozpočtu obce k 31.12.2018 (viď www.novapolhora.sk – časť oznamy)
11) Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 (viď www.novapolhora.sk – časť oznamy)
12) Prejednanie došlej pošty
13) Diskusia
14) Záver
K 1. bodu – ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Anton Šimčák
K 2. bodu – starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
Za overovateľov boli určení:
Jozef Vengrin a Peter Vlček
K 3. bodu – predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Nickelová informovala prítomných
o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Odovzdala osvedčenia o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – novozvolený starosta obce zložil slávnostný sľub, čo potvrdil aj svojim podpisom –
prijaté uznesenie.
K 5. bodu – starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci novozvoleného obecného
zastupiteľstva potvrdili sľub ústne a aj svojim podpisom – prijaté uznesenie.
Po zložení sľubu poslancov starosta overil a konštatoval že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
K 6. bodu – starosta obce predniesol svoj príhovor.
K 7. bodu – starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania. Obecné
zastupiteľstvo hlasovaním schválilo predložený program.
K 8. bodu – starosta obce navrhol poslanca Františka Kubizniaka, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov – prijaté uznesenie.

K 9. bodu – hlavný kontrolór obce pán Schimara predniesol návrh na určenie platu starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a určilo mesačný plat starostu obce – prijaté uznesenie.
K 10. bodu – návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.12.2018 predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. Po
diskusii k tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
K 11. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021 a
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 –
prijaté uznesenia.
K 12. bodu – v tomto bode programu starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva:
- návrh Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb – prijaté uznesenie,
- návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/2015 na prenájom nehnuteľností na výstavbu
Bytového domu Alfa, Beta – prijaté uznesenie,
- žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí –
prijaté uznesenie.
K 13. bodu – v rámci diskusie boli širšie rozobrané niektoré otázky v súvislosti s rozpočtom
a najbližšími akciami v obci.
K 14. bodu – starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a zasadnutie vyhlásil za
ukončené.

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 05.12.2018
Uznesenie č. 66/2018
Obecné zastupiteľsvo v Novej Polhore:
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Anton Šimčák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: 1. Ing. Peter Demeter, PhD.
2. František Kubizniak
3. Ing. Zuzana Savčáková
4. Jozef Vengrin
5. Peter Vlček
Uznesenie č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore poveruje poslanca Františka Kubizniaka zvolávaním
a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore určuje v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu Antona Šimčáka vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v národnom
hospodárstve navýšené o 15 %.
Uznesenie č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh úpravy rozpočtu obce k 31.12.2018 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2019 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2021 – podľa
prílohy.
Uznesenie č. 72/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Andreou
Zálepovou, CA (číslo licencie: 947) na zabezpečenie auditu účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2018 a overenie výročnej správy za rok 2018.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 73/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/2015 na prenájom
nehnuteľností na výstavbu Bytového domu Alfa, Beta na dobu určitú do 31.12.2020.
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
podľa zoznamu uvedeného v prílohe žiadosti a to na obdobie od septembra do decembra roku 2018
a na kalendárny rok 2019.
Hlasovanie: jednohlasne

Overovatelia:
Jozef Vengrin
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Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Anton Šimčák
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