
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 02.08.2022 

Prítomní poslanci OZ:  

Ladislav Köver, František Kubizniak, Peter Vlček 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce Anton Šimčák. Zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sa zúčastnili traja poslanci (poslanci Doc. Ing. Peter Demeter, PhD. a Jozef Vengrin 

sa ospravedlnili), 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. Plnenie rozpočtu za 2Q/2022 

4. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce k 30.06.2022 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných 

zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni  

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Nová Polhora za šk. 

rok 2021/2022  

7. Rôzne  

 

Za overovateľov boli určení: Ladislav Köver, František Kubizniak 

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. V rámci tohto bodu informoval poslancov o uskutočnení revízie plynových 

zariadení (kotlov v multifunkčnej budove súp. číslo 95), zabezpečení revízie plynových zariadení 

v kultúrnom dome a obecných nájomných bytoch 6 b.j., priebehu verejného obstarávania zavlažovacieho 

systému na ihrisko, zabezpečovaní unimobunky na ihrisko (je potrebné upresniť využitie resp. projekt), 

možnosti čistenia fasád (KD, multifunkčná budova súp. č. 95).  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla plnenie rozpočtu za 2Q/2022. V podanej správe 

rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2022 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 

1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a v školskej jedálni – prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – predseda školskej rady p. František Kubizniak predniesol poslancom Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk. rok 2021/2022 – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 



 

 

K 7. bodu – v tomto bode programu: 

a) v súvislosti so spracovaním návrhu Zmien a doplnkov č. 4 územnoplánovacej dokumentácie obce 

spracovateľ Ing. arch. Burák informoval o stave rozpracovanosti uvedeného dokumentu. V rámci 

diskusie boli rozobraté a pripomienkované jednotliví časti zmien – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol návrh na vydanie splnomocnenia obce pre spoločnosť EURO GEO, s. r. o. 

za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov navrhovanej cesty k obecnému futbalovému 

ihrisku – prijaté uznesenie,  

c) v súvislosti s prípravou nového školského roka v materskej škole bola predsedom školskej rady 

prednesená požiadavky na zaobstaranie umývačky riadu do kuchyne školskej jedálne – prijaté 

uznesenie,  

d) poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali odtokom odpadových vôd zo sociálnych zariadení 

v suteréne multifunkčnej budovy a potrebou rekonštrukcie priestorov suterénu multifunkčnej 

budovy – prijaté uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 02.08.2022 

Uznesenie č. 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu obce.  

 

Uznesenie č. 53/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 2Q/2022 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 54/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2022 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 55/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 1/2022 o určení 

výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Nová Polhora za šk. rok 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu spracovateľa ZaD č. 4 ÚPNO Nová Polhora.  

 

Uznesenie č. 58/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splnomocniť spoločnosť EURO GEO, s. r. o. na majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov navrhovanej cesty k obecnému futbalovému ihrisku.  

 

Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpiť umývačku riadu do kuchyne školskej jedálne.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť projekt odtoku odpadových vôd zo sociálnych 

zariadení multifunkčnej budovy. 

 

Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť statické posúdenie návrhu stavebných úprav 

suterénu multifunkčnej budovy.   

 

Overovatelia: 

Ladislav Köver      ....................................................................... 

 

František Kubizniak    ....................................................................... 

 

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

 

Schválil: 

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


