Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 19.02.2020
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) Ročná uzávierka za rok 2019
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2020
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 vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konštatoval, že jednotlivé
uznesenia od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sú v plnení.
K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od posledného
zasadnutia – prijaté uznesenie.
K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2019. V podanej správe
rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2019 – prijaté uznesenie.
K 4. bodu – hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2020, ktorý
predniesol starosta obce – prijaté uznesenie.
K 5. bodu – v tomto bode programu:
a) Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za poskytované
služby na území obce Nová Polhora – prijaté uznesenie.
b) Starosta obce predniesol návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce
Nová Polhora – prijaté uznesenie.
c) Starosta obce predniesol žiadosť spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. na zmenu stavby
pred dokončením SO 10 miestnej obslužnej komunikácie týkajúcej sa zúženia cesty C3
6,5/30 – prijaté uznesenie.
d) Starosta obce predniesol návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva nasledovných
nehnuteľností: sýpka súpisné číslo 121 a sklad súpisné číslo 129 – prijaté uznesenie.
e) Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti podania žiadosti pre SO
OPII na zriadenie WIFI – obec – prijaté uznesenie.

f) Starosta obce predniesol žiadosť FC Nová Polhora o zakúpenie kontajnera na futbalové
ihrisko, ktorý by mal slúžiť ako sklad na športové potreby – prijaté uznesenie.
g) Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Urbana o ukončenie nájomnej zmluvy na
nájomný byt č. B2 v bytovom dome 12 b.j. – po diskusii prijaté uznesenie.
h) Ďalej v tomto bode prebehla diskusia ohľadne financovania bytov, teda možnostiach podania
žiadosti na ŠFRB o úver a o bezúročnú dotáciu od MDVRR na odkúpenie predmetných bytov
– prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore
konaného dňa 19.02.2020
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2019 – podľa prílohy.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2020.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 1/2020 o poplatkoch vyberaných za
poskytované služby na území obce Nová Polhora.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na
území obce Nová Polhora.
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Nová Polhora Invest, s. r. o. na zmenu
stavby pred dokončením SO 10 miestnej obslužnej komunikácie a k samotnému súhlasu na zmenu
stavby žiada zabezpečiť geometrické zameranie prístupovej cesty z dôvodu určenia žiadanej zmeny.
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva
nehnuteľností – sýpka súpisné číslo 121 a sklad súpisné číslo 129 so spoločnosťou NOVÁ
POLHORA INVEST, s. r. o.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podanie žiadosti pre SO OPII na zriadenie WIFI – obec.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť FC Nová Polhora a žiada starostu obce v spolupráci
s FC predložiť návrh na typ a cenu kontajnera, ktorý má slúžiť ako sklad na športové potreby.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. B2 v Bytovom dome 12 b.j. od
1.3.2020 p. Kristíne Sabolovej.
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 22/2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadne financovania kúpy nájomných bytov.
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Schválil:
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