Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 19.06.2019
Prítomní poslanci OZ:
Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin, Peter Vlček
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton Šimčák.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili všetci poslanci, 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)
Správa o práci starostu
3)
Správa audítora
4)
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
5)
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
6)
VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu
nájomného – návrh
7)
Štatút obce
8)
Rokovací poriadok OZ
9)
Rôzne
10) Pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu – neverejná časť
Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, Jozef Vengrin
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení. V rámci tohto bodu:
- Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťou Architektonického štúdia ATRIUM, s.r.o.
o uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na spracovanie: Územného plánu obce
Nová Polhora – Zmeny a doplnky 03 – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od
posledného zasadnutia. V rámci tohto bodu konštatoval, že sa riešilo zabezpečenie dňa detí.
Informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcich prácach na revitalizácii centra obce
a o sanácii stien v 12 b.j. – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce predniesol správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok
2018 – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 – prijaté
uznesenia.
K 5. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla 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.

K 6. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného – prijaté uznesenie.
K 7. bodu – poslancom obecného zastupiteľstva bol na prerokovanie predložený Štatút obce Nová
Polhora – prijaté uznesenie.
K 8. bodu – poslancom obecného zastupiteľstva bol na prerokovanie predložený Rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva v Novej Polhore – prijaté uznesenie.
K 9. bodu – v tomto bode:
a) Starosta obce predniesol návrh Zmluvy o nájme časti pozemku parcely č. 359 zapísanej na
LV č. 428 katastra obce Nová Polhora registra „C“ vedenej ako zastavané plochy
a nádvoria, kód 99 – pozemok využívaný podľa druhu pozemku vo výmere cca 175 m2 (jej
presné vymedzenie bude podľa spracovaného projektu), za účelom výstavby prístupovej
komunikácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená v stavebnom konaní
ku parcele č. 370/1, resp. 370/2, ktorá je vo vlastníctve nájomcu (Ing. Peter Nickel) – prijaté
uznesenie.
b) Ďalej sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo stavom pri výstavbe futbalového ihriska, zberom
komunálneho a separovaného odpadu ako aj turnajom troch Polhor.
K 10. bodu – starosta obce oboznámil poslancov, že nájomný byt č. 6 v Nadstavbe 6 b.j. bude
uvoľnený k 31.08.2019 – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 19.06.2019
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na spracovanie:
Územného plánu obce Nová Polhora – Zmeny a doplnky 03.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok
2018.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške
2 223,08 € na čiastočnú úhradu technickej vybavenosti 12 b.j..
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach prideľovania
obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného – podľa prílohy.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Nová Polhora – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Novej Polhore –
podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o nájme časti pozemku parcely č. 359
zapísanej na LV č. 428 katastra obce Nová Polhora registra „C“ vedenej ako zastavané plochy
a nádvoria, kód 99 – pozemok využívaný podľa druhu pozemku vo výmere cca 175 m2 (jej presné

vymedzenie bude podľa spracovaného projektu), za účelom výstavby prístupovej komunikácie
podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená v stavebnom konaní ku parcele č. 370/1,
resp. 370/2, ktorá je vo vlastníctve nájomcu (Ing. Peter Nickel).
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 55/2019
OZ schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 6 v Nadstavbe 6 b.j. žiadateľke Emílii
Hintošovej.
Hlasovanie: jednohlasne

Overovatelia:
František Kubizniak
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Jozef Vengrin
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Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Anton Šimčák – starosta obce
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