
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.07.2022 

Prítomní poslanci OZ:  

Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., Ladislav Köver, František Kubizniak, 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. Kontrola plnenia uznesení 

2. Správa o práci starostu  

3. Určenie úväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 

4. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena na elektrické prípojky v Logisticko-priemyselnom parku                      

na pozemkoch vo vlastníctve obce 

6. Kúpna zmluva na pozemok vo vlastníctve obce pod trafostanicou v lokalite Balka 

7. Rôzne  

 

Za overovateľov boli určení: Ladislav Köver, 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. V rámci tohto bodu informoval poslancov o oprave kamerového systému, 

montáži elektrického bojlera na ohrev vody v materskej škole, príprave stretnutia Polhor, kde ešte raz 

poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili a zároveň aj zapojili do organizácie, ďalej informoval o priebehu 

rokovania ohľadne cyklotrasy EuroVelo 11, verejnom obstarávaní na zavlažovací systém na ihrisko 

a rokovania so Správou ciest KSK ohľadne opravy rigolov – čaká sa na ich vyjadrenie.  

 

K 3. bodu – starosta obce oboznámil prítomných poslancov, v súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov 

samosprávy obcí, s povinnosťou poslancov obecného zastupiteľstva v termíne do 20. júla 2022 schváliť 

úväzok starostu obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. vo 

volebnom období 2022 – 2026 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce oboznámil prítomných poslancov, v súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov 

samosprávy obcí, s povinnosťou poslancov obecného zastupiteľstva v termíne do 20. júla 2022 určiť počet 

poslancov obce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a určiť volebný 

obvod pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 166 ods. 1 – 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 

2022 – 2026 – prijaté uznesenie.  

 

K 5. bodu – starosta obce predniesol Zmluvu o zriadení vecného bremena na elektrické prípojky 

v Logisticko-priemyselnom parku na pozemkoch vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 393, 448, 462, 461, 473, 

460 – prijaté uznesenie.  

 

K 6. bodu – starosta obce predniesol Kúpnu zmluvu na pozemok vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 359/2, 

vo výmere 14 m
2
, ktorý bol odčlenený od pozemku C-KN parc. č. 359 geometrickým plánom, úradne 



 

 

overeným príslušným katastrálny odborom pod č. G1 115/2022,  pod trafostanicou v lokalite Balka – prijaté 

uznesenie.  

 

K 7. bodu – v tomto bode programu: 

a) Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

b) starosta obce informoval poslancov o konzultácii výmery cintorína s ohľadom na počet obyvateľov 

na Okresnom úrade v sídle kraja, stavebnom úrade odboru územného plánovania, kde bol 

informovaný, že výmeru cintorína nerieši žiadna vyhláška ani predpis, preto poslanci žiadajú pozvať 

na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva spracovateľa ZaD č. 4 ÚPNO za účelom 

spresnenia návrhu výmery cintorína.   

c) poslanec Kubizniak navrhol riešiť rozšírenie kamerového systému na ihrisko a betónový briežok, 

kde bolo konštatované, že je potrebné zistiť predpokladané náklady a či je taká možnosť 

prostredníctvom wifi. 

d) p. Lukačková sa informovala ohľadne rozsahu prebiehajúcich ZaD č. 4 ÚPNO v lokalite Balka 

a zároveň sa informovala, či obec plánuje riešiť projekt na cestu v lokalite Balka.  

e) p. Lukačko sa informoval ohľadne zabezpečenia unimobunky na ihrisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.07.2022 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu obce.  

 

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Polhora v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje výkon funkcie starostu obce Nová Polhora vo 

volebnom období 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 48/2022 

A. Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Polhora v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov Obce Nová Polhora vo volebnom 

období 2022 – 2026: 5 poslancov.  

B. Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Polhora podľa § 166 ods. 1 – 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre voľbu 

poslancov obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora pre volebné obdobie 2022 – 2026 jeden 

volebný obvod, ktorý sa zhoduje s hranicami obce Nová Polhora.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 49/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena bezodplatne na 

pozemkoch vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 393, 448, 462, 461, 473, 460, v prospech spoločnosti 

NOVÁ POLHORA INVEST s. r. o., IČO: 44312199, sídlo: Štúrova 27, 040 01  Košice, na zriadené 

elektrické prípojky v Logisticko-priemyselnom parku na predmetných parcelách. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 50/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie Kúpnej zmluvy so spoločnosťou Východoslovenská 

distribučná a. s., IČO: 36599361, sídlo: Mlynská 31, 042 91  Košice, ktorej predmetom je predaj pozemku 

vo vlastníctve obce C-KN parc. č. 359/2, vo výmere 14 m
2
, ktorý bol odčlenený od pozemku C-KN parc. č. 

359 geometrickým plánom, úradne overeným príslušným katastrálny odborom pod č. G1 115/2022,  pod 

trafostanicou v lokalite Balka. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 51/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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


