Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 21.08.2019
Prítomní poslanci OZ:
Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Peter Vlček
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal 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)
Pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu – neverejná časť
2)
Zmluva o zriadení vecného bremena
3)
Zmluva o zriadení vecného bremena
4)
Revitalizácia centra obce – detské ihrisko
5)
Rôzne
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 oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou Emílie
Hintošovej o odstúpení od Zmluvy na pridelenie nájomného bytu zo súkromných rodinných
dôvodov. Keďže nájomný byt č. 6 v Nadstavbe 6 b.j. bude uvoľnený k 31.08.2019, poslanci po
prehodnotení žiadosti schválili pridelenie bytu p. Miroslavovi Staňovi – prijaté uznesenie.
K 2. bodu – starosta obce predniesol poslancom návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na
výstavbu dažďovej kanalizácie, vrátane výustných objektov dažďovej kanalizácie, na pozemkoch
KN-C parc. č. 392/1 – ostatná plocha o výmere 51328 m2 a KN-C parc. č. 392/2 – ostatná plocha
o výmere 12830 m2 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. – prijaté
uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce predniesol poslancom návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na
výstavbu účelovej pozemnej komunikácie tzv. Vetvy C, a to v zmysle stavebného povolenia č.
311/2014 zo dňa 31.10.2014 vydaného stavebných úradom obce Nová Polhora, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.12.2014 a rozhodnutia č. 435/2016 zo dňa 17.01.2017 vydaného stavebných
úradom obce Nová Polhora právoplatné 17.02.2017, ktorým bola predĺžená platnosť pôvodného
povolenia do 17.02.2020, na pozemkoch KN-C parc. č. 392/1 – ostatná plocha o výmere 51328 m2
a KN-C parc. č. 392/2 – ostatná plocha o výmere 12830 m2 v prospech spoločnosti NOVÁ
POLHORA INVEST, s. r. o.
– prijaté uznesenie.

K 4. bodu – starosta obce konštatoval, že je potrebné vykonať verejné obstarávanie na dodávateľa
detského ihriska v rámci akcie Revitalizácia centra obce. Po diskusii bolo dohodnuté nasledovné:
 dopadová plocha: max. 8m x 13m
 materiál: nerez
 maximálna kritická výška pádu: 1,35 m
 minimálne komponenty:
o 1 x veža so šmýkačkou
o 1 x tunel
o 1 x lezecká stena
o 1 x hojdačka
 predpokladaná cena: 6 900 Eur s DPH
 rozhodujúca 50 % cena a 50 % ponúknutá zostava
K 5. bodu – v tomto bode programu prebehla diskusia ohľadne potreby vodorovného dopravného
značenia na ceste III. triedy smer Ploské – Šarišské Bohdanovce vo vlastníctve KSK – prijaté
uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 21.08.2019
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 6 v Nadstavbe 6 b.j.
žiadateľovi Miroslavovi Staňovi.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena, na zaťaženej
nehnuteľnosti pozemku KN-C parc. č. 391 – ostatná plocha a nádvorie o výmere 1369 m2, na
výstavbu dažďovej kanalizácie, vrátane výustných objektov dažďovej kanalizácie, na pozemkoch
KN-C parc. č. 392/1 – ostatná plocha o výmere 51328 m2 a KN-C parc. č. 392/2 – ostatná plocha
o výmere 12830 m2 v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena, na zaťaženej
nehnuteľnosti pozemku KN-C parc. č. 395 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5678 m2, na
výstavbu účelovej pozemnej komunikácie tzv. Vetvy C, a to v zmysle stavebného povolenia č.
311/2014 zo dňa 31.10.2014 vydaného stavebných úradom obce Nová Polhora, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.12.2014 a rozhodnutia č. 435/2016 zo dňa 17.01.2017 vydaného stavebných
úradom obce Nová Polhora právoplatné 17.02.2017, ktorým bola predĺžená platnosť pôvodného
povolenia do 17.02.2020, na pozemkoch KN-C parc. č. 392/1 – ostatná plocha o výmere 51328 m2
a KN-C parc. č. 392/2 – ostatná plocha o výmere 12830 m2 v prospech spoločnosti NOVÁ
POLHORA INVEST, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť projektovú dokumentáciu vodorovného
dopravného značenia na ceste III. triedy smer Ploské – Šarišské Bohdanovce vo vlastníctve KSK.
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Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová
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Schválil:
Anton Šimčák – starosta obce
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