
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.12.2021 

Prítomní poslanci OZ:  

Doc. 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) Kontrola plnenia uznesení 

2) Správa o práci starostu 

3) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024  

4) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., Jozef Vengrin 

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 priebehu stretnutia v Čani 

ohľadne dodávky elektrickej energie – bude potrebné obmedziť spotrebu elektrickej energie minimálne na 

verejnom osvetlení, keďže cena za spotrebu elektrickej energie sa podstatne zvýši. Ďalej informoval 

poslancov, že bola vypracovaná technická správa a statický posudok lávky cez rieku Torysa – lávku je 

potrebné uzavrieť.   

 

K 3. bodu – návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 spolu so stanoviskom hlavného 

kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce predniesla pani Ing. Lenka Pangrácová. Po diskusii k tomuto 

bodu bolo prijaté uznesenie.. 

 

K 4. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol návrh Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 01/2015, ktorým sa predmet 

nájmu mení tak, že sa z neho vypúšťajú pozemky označené ako: KN-C č. 1/6 o výmere 354 m
2 

v celosti, KN-C č. 1/7 o výmere 162 m
2
 v celosti, uzatvorenej so spoločnosťou GIANT s.r.o., so 

sídlom Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46 096 795 – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol poslancom žiadosť PO Ortáše ohľadne zastupovania obce v konaniach alebo 

na Zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov, doručovanie písomností a iné týkajúce sa 

nehnuteľností – všetkých poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Ortáše a zároveň 

návrhom p. Marcela Goceliaka na toto zastupovanie – prijaté uznesenie,  

c) poslankyňa Ing. Savčáková predniesla požiadavku na zakúpenie nových skriniek do šatne v MŠ – 

prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 13.12.2021 

 

Uznesenie č. 85/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 86/2021 

A) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. a § 10 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024.  

 

B) Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v z. n. p. a § 10 zákona 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov:  

 

I. schvaľuje programový rozpočet obce pre rok 2022 podľa predloženého návrhu  

 

II. berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce pre roky 2023 – 2024 podľa predloženého návrhu 

 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 87/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 01/2015, ktorým sa predmet 

nájmu mení tak, že sa z neho vypúšťajú pozemky označené ako: KN-C č. 1/6 o výmere 354 m
2 
v celosti, KN-

C č. 1/7 o výmere 162 m
2
 v celosti, uzatvorenej so spoločnosťou GIANT s.r.o., so sídlom Tranovského 9, 

040 01 Košice, IČO: 46 096 795 a poveruje starostu obce podpísať ho.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 88/2021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby p. Marcel Goceliak zastupoval obec v konaniach alebo na 

Zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov, doručovanie písomností a iné týkajúce sa nehnuteľností – 

všetkých poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Ortáše a poveruje starostu obce podpísať 

predmetné splnomocnenie. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 89/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku na zabezpečenie nových skriniek do šatne v materskej 

škole.  

 

 

 

 

Overovatelia: 

Doc. Ing. Peter Demeter, PhD.    ....................................................................... 

 

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

 

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

 

Schválil: 

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


