
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 11.10.2021 

Prítomní poslanci OZ:  

Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., František Kubizniak, Jozef Vengrin 

 

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

obecného zastupiteľstva sa zúčastnili traja poslanci (poslanci Ing. Savčáková a Vlček 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) Zmluva o poskytovaní služby verejného osvetlenia 

2) Zmena stavby pred dokončením a vydanie kolaudačného rozhodnutia – „Futbalové ihrisko Nová Polhora 

s príslušenstvom“ – sociálne vybavenie 

3) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Františe Kubizniak, Jozef Vengrin 

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

 

K 1. bodu – starosta obce predniesol návrh Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia. Po diskusii prijaté 

uznesenie.   

 

K 2. bodu – p. Sekel, konateľ spoločnosti NOVÁ POLHORA INVEST, s. r. o., referoval, že v zmysle 

Zmluvy o spoločnej spolupráci, ktorú má spoločnosť  uzatvorenú s obcou, boli splnené podmienky preložky 

futbalového ihriska a z tohto dôvodu žiadajú o kolaudačné konanie na stavbu „Futbalové ihrisko 

s príslušenstvom Nová Polhora“, stavebný objekt SO 02 Sociálne vybavenie (šatne, toalety), SO 02.01 

Sociálne vybavenie (šatne, toalety pre hráčov, miestnosť pre rozhodcov)  – po diskusii prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – starosta obce predniesol žiadosť o sprístupnenie pozemku p. č. 250/2 v k.ú. Nová Polhora 

doručenej od p. Palírovej – po diskusii prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 11.10.2021 

 

Uznesenie č. 67/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložený návrh Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia so 

spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. v lokalite Bálka z dôvodu vysokých finančných nákladov.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 68/2021 

Obecné zastupiteľstvo, v súlade so Zmluvou o vzájomnej spolupráci zo dňa 30.06.2010, súhlasí 

s kolaudačným konaním na stavbu „Futbalové ihrisko s príslušenstvom Nová Polhora“, stavebný objekt 

SO 02 Sociálne vybavenie (šatne, toalety), SO 02.01 Sociálne vybavenie (šatne, toalety pre hráčov, 

miestnosť pre rozhodcov).  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 70/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Palírovej na sprístupnenie pozemku p. č. 250/2 v k.ú. 

Nová Polhora a žiada starostu obce odkonzultovať predmetnú žiadosť so spracovateľom ÚPN-O Nová 

Polhora – Ing. Burákom – Architektonické štúdio ATRIUM, s. r. o. a so stavebným úradom.  

  

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


