Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 23.09.2019
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)
Zákazku s nízkou hodnotou
2)
Bicyklová dráha - pumtrack
Za overovateľov boli určení: Ing. Peter Demeter, PhD., Jozef Vengrin
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – v tomto bode programu boli špecifikované nové podmienky výberu:
Dvojvežová zostava vo forme domčeky skladajúca sa minimálne z integračných prvkov:
 1 x šmýkačka
 2 x veža
 1 x tunel
 5 x pevná podlaha
 2 x rebrík (vstup do domčeka)
 2 x balančný chodník
 1 x pavučinová sieť
 1 x informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom
Výška pádu maximálne 1,9 m.
Konštrukčný materiál: nehrdzavejúca oceľ a HDPE.
Konce konštrukcií opatrené ochrannými plastovými krytkami.
Rozmer dopadovej plochy – 8m x 13m.
Dopadová plocha z riečneho kameňa, nie je predmetom VO.
Všetky komponenty detského ihriska musia spĺňať podmienky certifikácie STN EN 1176
a 1177.
Predpokladaná cena: 7 142,30 Eur bez DPH
Kritériom hodnotenia bude najnižšia cena.
K 2. bodu – poslanci obecného zastupiteľstva opätovne prerokovali návrh na úpravu terénu parcela
KN-C č. 15 – tzv. betónový briežok pre vybudovanie jednoduchej bicyklovej dráhy – pumtrack. Po
diskusii, ktorej sa zúčastnili aj občania obce (viď prezenčná listina) starosta vyzval prítomných
občanov na hlasovanie – Za – väčšina prítomných, Proti – nikto, Zdržal sa – nikto. Následne
hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva a bolo prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 23.09.2019
Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľuje vytvorenie jednoduchej bicyklovej dráhy – pumtrack na
parcele KN-C č. 15 v katastri obce Nová Polhora (tzv. betónový briežok) podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: jednohlasne
Overovatelia:
Ing. Peter Demeter, Phd.

.......................................................................

Jozef Vengrin

.......................................................................

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová

.......................................................................

Schválil:
Anton Šimčák – starosta obce

.......................................................................

