
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 24.06.2021 

Prítomní poslanci OZ:  

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 štyria poslanci (poslanec Ing. Peter Demeter, PhD. 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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora 

4) 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, 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 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Nová Polhora č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora – 

prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Juraja Capka a manželky Jany Capkovej o predĺženie 

platnosti nájomnej zmluvy – prijaté uznesenie, 

b) prebehla diskusia ohľadne oplotenia cintorína a kolumbária – prijaté uznesenia,  

c) starosta obce predniesol poslancom ponuku na vytvorenie novej web stránky, mobilnej aplikácie 

a sms hlásnika pre obec – prijaté uznesenie, 

d) starosta obce informoval poslancov o spracovaní projektu na rozšírenie verejného osvetlenia na p. č. 

155/1, 155/6, 250/1 a 250/2 – prijaté uznesenie,  

e) starosta obce predniesol poslancom prípis MDaVSR, ktorým bola obci vrátená žiadosť 

o poskytnutie dotácie  na obstaranie 12 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti 

ako nevyhovujúca
 
– prijaté uznesenie, 

f) starosta obce predniesol návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie 

vecného bremena v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. na parcelách registra 

„C“ č. 393 a č. 394 v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 18/20 vyhotovenom firmou 

EURO-GEO, s. r. o. zo dňa 21.08.2020 a overenom Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym 

odborom dňa 27.09.2020 pod č. 1212/2020, v súvislosti so stavbou „SO 1.03.2 Rozšírenie 

distribučného plynovodu a SO 1.03.3 Pripojovací plynovod“, ktorej časť je uložená aj na 

predmetných parcelách – prijaté uznesenie.  

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 24.06.2021 

 

Uznesenie č. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

 

Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dodatok č .1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Polhora        

č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti doby nájmu obecného nájomného bytu na dobu určitú 

od 01.08.2021 do 31.07.2024 pre p. Juraja Capka a manželku Janu Capkovú.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

Uznesenie č. 32/2021 

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

bránou a žiada starostu obce zabezpečiť výberové konanie. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu kolumbária. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenia novej web stránky, mobilnej aplikácie a sms hlásnika pre 

obec. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie verejného osvetlenia na p. č .155/1, 155/6, 250/1 a 250/24 podľa 

projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MIZUN, s. r. o. - číslo PD-21-015. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu MDaVSR o neposkytnutí dotácie na obstaranie 12 

nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom je zriadenie 

vecného bremena v prospech spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o. na parcelách registra „C“      

č. 393 a č. 394 v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 18/20 vyhotovenom firmou EURO-GEO, s. r. 

o. zo dňa 21.08.2020 a overenom Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom dňa 07.09.2020       

pod č. 1212/2020, v súvislosti so stavbou „SO 1.03.2 Rozšírenie distribučného plynovodu a SO 1.03.3 

Pripojovací plynovod“, ktorej časť je uložená aj na predmetných parcelách a poveruje starostu obce podpísať 

ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Peter Vlček       ....................................................................... 

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


