
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.07.2021 

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) Bytový dom Alfa, Beta – informácia  

2) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Zuzana Savčáková, Jozef Vengrin 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ 

 

K 1. bodu – starosta obce predniesol poslancom oznámenia ŠFRB o neposkytnutí podpory na obstaranie 12 

nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Zároveň v tomto bode programu stavebník BD 

Alfa, Beta – Ing. Riňák zosumarizoval priebeh výstavby a podávaných žiadosti v čas od r. 2015 doteraz a 

navrhol poslancom obecného zastupiteľstva odkúpenie pozemkov pod BD Alfa, Beta, p.č. 1/6 a 1/7 v k.ú. 

Nová Polhora o výmere cca 500 m
2
. Po diskusii boli prijaté uznesenia.  

 

K 2. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Kataríny Sotákovej (nájomníčky obecného 

nájomného bytu v BD 12 b.j. – byt č. E1) o preplatenie elektriny za používanie odvlhčovača – 

prijaté uznesenie, 

b) prebehla diskusia ohľadne oplotenia cintorína – prijaté uznesenie,  

c) starosta obce informoval poslancov o vypracovaní projektovej dokumentácie na zriadenie 

vodovodnej prípojky na obecnom cintoríne – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce informoval poslancov o priebehu prípravy novej web stránky, mobilnej aplikácie 

a sms hlásnika pre obec a o uzatvorení Zmluvy o vytvorení webového sídla o poskytovaní 

súvisiacich služieb a Licenčnej zmluvy so spoločnosťou Alphabet partner, s. r. o. – prijaté 

uznesenie, 

e) starosta obce informoval poslancov o uzatvorení poistnej zmluvy o poistení majetku 

a zodpovednosti za škodu s poisťovateľom UNIQA poisťovňa, a. s. – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.07.2021 

 

Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o neschválení úveru ŠFRB. 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh stavebníka BD Alfa, Beta na odkúpenie pozemkov pod BD 

Alfa, Beta, p.č. 1/6 a 1/7 v k.ú. Nová Polhora o výmere cca 500 m
2
. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce odkonzultovať postup riešenia situácie – odpredaja pozemkov pod 

BD Alfa, Beta, p.č. 1/6 a 1/7 v k.ú. Nová Polhora s právnikom.  

 

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku p. Kataríny Sotákovej a žiada starostu obce osloviť 

odborníka na kontrolu vlhkosti v byte.  

 

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu betónového oplotenia cintorína (vchod a pravá strana) s kovovou 

bránou a žiada starostu obce zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vypracovaní projektovej dokumentácie na zriadenie 

vodovodnej prípojky na obecnom cintoríne. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priebehu prípravy novej web stránky, mobilnej 

aplikácie a sms hlásnika pre obec a o uzatvorení Zmluvy o vytvorení webového sídla o poskytovaní 

súvisiacich služieb a Licenčnej zmluvy so spoločnosťou Alphabet partner, s. r. o.. 

 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uzatvorení poistnej zmluvy o poistení majetku 

a zodpovednosti za škodu s poisťovateľom UNIQA poisťovňa, a. s. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Zuzana Savčáková     ....................................................................... 

 

Jozef Vengrin     ....................................................................... 

 

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová  ....................................................................... 

 

Schválil: 

Anton Šimčák – starosta obce   .......................................................................  

 

 

 


