Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 15.01.2020
Prítomní poslanci OZ:
Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin, Peter Vlček
Riadne 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) Vyhodnotenie plnenia volebného programu v roku 2019
4) Návrh plánu práce – termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020
5) Rôzne
Za overovateľov boli určení: Jozef Vengrin, Peter Vlček
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.
K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od posledného
zasadnutia. V rámci tohto bodu informoval poslancov o zabezpečovaní zimnej údržby chodníkov,
demontáži vianočnej výzdoby – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – starosta obce vyhodnotil plnenie volebného programu v roku 2019 pričom
skonštatoval, že v uplynulom roku bolo dané do užívania multifunkčné ihrisko, prebehla
rekonštrukcia vykurovania obecného úradu a materskej školy, revitalizácia centra obce, boli dodané
kompostéry do domácností, vyasfaltované parkovisko pri Bytovom dome 12 b.j. preložené detské
ihrisko a vybudovaný altánok na parcele KN C p.č. 15. Vyzdvihol pritom aktivitu občanov, členov
OZ Za krajšiu Polhoru a členov ZO JDS a poslancov, ktorí sa podieľali na jednotlivých akciách –
prijaté uznesenie.
K 4. bodu – pracovníčka OcÚ Ing. Pangrácová predniesla návrh plánu práce – termínov zasadnutí
obecného zastupiteľstva v roku 2020 – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – v tomto bode programu:
a) Starosta obce predniesol Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného
bremena) – zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemkoch vo vlastníctve obce par.
č. 479, 478, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., - umiestnenie
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na predmetných parcelách – prijaté
uznesenie.

b) Poslanec Kubizniak predniesol žiadosť o súhlas OZ Za krajšiu Polhoru na realizáciu
projektu Stromy polhorských detí, v rámci ktorého združenie plánuje výsadbu stromov
a vytvorenie aleje pozdĺž cesty od križovatky po cintorín obojstranne a radovú stromovú
výsadbu pod ihriskom na brežku – prijaté uznesenie.
c) Príprava obecnej zakáľačky – po diskusii prijaté uznesenie
d) Príprava novoročného posedenia s dôchodcami – po diskusii ohľadne zabezpečenia
programu, pohostenia, zakúpenia daru – prijaté uznesenie
e) V tomto bode ďalej prebehla diskusia ohľadne:
- organizácie obecného cintorína – prijaté uznesenie,
- potreby zmeny miestnych poplatkov – prijaté uznesenie,
- prístrešku autobusovej zastávky – prijaté uznesenie,
- vybavenia kultúrneho domu – zakúpenia mikrovlnnej rúry, pohárov, šálok, koberca do
malej zasadačky KD

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 15.01.2020
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie plnenia volebného programu v roku 2019.
Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce – termíny zasadnutí v roku 2020 podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení
vecného bremena) – zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemkoch vo vlastníctve obce
par. č. 479, 478, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., - umiestnenie
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na predmetných parcelách.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu Stromy polhorských detí, v rámci ktorého OZ
Za krajšiu Polhoru plánuje výsadbu stromov, t.j radovú výsadbu pod asfaltovým ihriskom na brežku
a výsadbu pozdĺž cesty od križovatky po cintorín, kde pri samotnej výsadbe treba brať v úvahu
projekt kanalizácie.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie akcie obecná zakáľačka dňa 8.2.2020.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konanie novoročného posedenia s dôchodcami dňa 16.2.2020
o 15:00 hod. v kultúrnom dome.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie darčekových poukážok na nákup tovaru v predajni
potravín Kapajčík pre dôchodcov nad 62 rokov v hodnote 10 Eur / osobu.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť návrh na architektonické riešenie organizácie
obecného cintorína.
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť návrh VZN o miestnych poplatkoch.

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu zabezpečiť spracovanie projektu na prístrešok autobusovej
zastávky pre kultúrnym domom o rozmere cca 8m x 3m, materiál drevo, lexan.
Overovatelia:
Jozef Vengrin

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

Peter Vlček

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

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová

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

Schválil:
Anton Šimčák – starosta obce
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