Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 29.05.2019
Prítomní poslanci OZ:
Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Peter Vlček
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolala a viedol starosta obce Anton
Šimčák. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili štyria poslanci (poslanec Vengrin sa
ospravedlnil), preto pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne
uznášať sa. Prítomných poslancov oboznámil s návrhom programu, po jednohlasnom
schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých bodoch.
Program:
1) Kontrola plnenia uznesení
2) Došlá pošta
Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD., Ing. Zuzana Savčáková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konštatoval, že
jednotlivé uznesenia od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sú
v riešení – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – v tomto bode:
a) Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou osláv MDD – prijaté uznesenie.
b) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ M.R.Štefánika,
Budimír o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu Dňa detí – prijaté
uznesenie.
c) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosť obce Ploské o poskytnutie finančného
príspevku na realizáciu Dňa detí – prijaté uznesenie.
d) starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou spoločnosti Nová Polhora Invest, s.
r. o. o zriadenie vecného bremena na právo prechodu na parcelu registra „C-KN č.393
a 395, ktorej vlastníkom je obec Nová Polhora pre firmu P3 Logistic Parks Slovakia,
s. r. o., Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava, ktorá vybuduje v areáli S2 dve
logistické haly. Na týchto parcelách sa nachádzajú – kruhová križovatka s cestou,
ktorá vedie k ceste III. triedy, ktorá sa napája pri obci Nová Polhora (parcela č.393) a
cesta s kruhového objazdu smerom na sever k potoku Balka (parcela č.395) tohto času
vo výstavbe – prijaté uznesenie.
e) Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a v školskej jedálni – prijaté uznesenie.
f) starosta obce informoval poslancov o priebehu prác spojených s revitalizáciou centra
obce – prijaté uznesenie.
g) starosta obce oboznámil poslancov s návrhom

Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 30803/ZoVB-002/2019/Nová
Polhora/1908/SO510-00/RusJa, č. stavby: 1908, názov stavby: Diaľničný
privádzač Nová Polhora – prijaté uznesenie,
- Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva č. 30803/DoNOVP008/2019/Nová Polhora/1908PSO601-00/RusJa – prijaté uznesenie,
- Dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností č. 30803/Doh-016/2019/Nová Polhora/1908/SO650-00/RusJa –
prijaté uznesenie.
h) starosta obce informoval poslancov o konaní turnaja troch Polhor v termíne 13.14.7.2019 v Pohronskej Polhore.
i) starosta obce oboznámil poslancov, že nájomný byt č. A1 v Bytovom dome 12 b.j.
bude uvoľnený k 30.6.2019. Podľa uznesenia č. 18/2019 bol ako náhradník určený
žiadateľ Bc. Ľ
U
, preto poslanci ostatné žiadosti neprehodnocovali – prijaté
uznesenie.
j) obecné zastupiteľstvo sa venovalo žiadosti spoločnosti Architektonické štúdio Atrium
– návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na spracovanie ÚPNO – ZaD 03 – prijaté
uznesenie
-

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 29.05.2019
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne príprav osláv MDD.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnúť ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír finančný
príspevok na realizáciu Dňa detí vo výške 100 Eur.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnúť obci Ploské finančný príspevok na realizáciu
Dňa detí vzhľadom na to, že v tom istom termíne organizujeme oslavy MDD v našej obci.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na právo prechodu na parcelu
registra „C-KN č.393 a 395, ktorej vlastníkom je obec Nová Polhora pre firmu P3 Logistic
Parks Slovakia, s. r. o., Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a v školskej jedálni – podľa prílohy.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo berie
s revitalizáciou centra obce.
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Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena č.
30803/ZoVB-002/2019/Nová Polhora/1908/SO510-00/RusJa, č. stavby: 1908, názov stavby:
Diaľničný privádzač Nová Polhora.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho
práva č. 30803/DoNOVP-008/2019/Nová Polhora/1908PSO601-00/RusJa
Hlasovanie: jednohlasne

Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za
nútené
obmedzenie
užívania
nehnuteľností
č.
30803/Doh-016/2019/Nová
Polhora/1908/SO650-00/RusJa.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 43/2019
OZ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. A1 v Bytovom dome 12 b. j.
žiadateľovi Bc. Ľ
U
.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce prejednať žiadosť Architektonického štúdia Atrium
s konateľom firmy.

Overovatelia:
Ing. Peter Demeter, PhD.
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Ing. Zuzana Savčáková
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Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Anton Šimčák – starosta obce
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