
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.03.2022 

Prítomní poslanci OZ:  

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

 

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

obecného zastupiteľstva sa zúčastnili štyria poslanci (poslankyňa Ing. Savčáková sa ospravedlnila), 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) Ročná uzávierka za rok 2021 

4) Individuálna výročná správa obce za rok 2021 

5) Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci medzi obcou Nová Polhora a ZMOS (poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom v súvislosti s vojnou na 

Ukrajine) a zmena rozpočtu obce na rok 2022 v súvislosti so Zmluvou o spolupráci 

6) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: František Kubizniak, 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. 

 

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 stave vo výberovom konaní na 

dodávateľa elektrickej energie. Ďalej oznámil poslancom, že bola podpísaná dohoda o prenájme odberného 

miesta so spoločnosťou Metrostav DS a.s. za účelom odberu elektrickej energie pre vlastnú potrebu. Zároveň 

poslancov informoval o prebiehajúcom kolaudačnom konaní parkoviska pri bytovom dome Alfa, Beta. 

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla ročnú uzávierku za rok 2021. V podanej správe 

rozobrala jednotlivé položky príjmov a následne výdavkov obce za rok 2021 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Individuálnu výročnú správu obce za rok 2021 – prijaté 

uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce predniesol návrh Zmluvy o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí 

Slovenska, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie humanitárnej krízy 

spôsobenej vojnovým konfliktom v súvislosti s vojnou na Ukrajine – prijaté uznesenia. 

 

K 6. bodu – v tomto bode programu: 

a) prebehla diskusia ohľadne potreby údržby vykurovania v kultúrnom dome – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol poslancom cenovú ponuku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pripravovanej lávky výstavby lávky 

pre peších a cyklistov cez rieku Torysa – prijaté uznesenie,  

c) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Kubizniakovej  o prenájom pozemku vo vlastníctve 

obce, parcela KN-C 358 za účelom využitia na realizáciu prístupovej cesty – prijaté uznesenie,  

d) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Maťašovej o poskytnutie finančného príspevku na 

prestavbu bytu a výmenu sporáka – prijaté uznesenie, 



 

 

e) v rámci diskusie boli prebraté otázky ohľadne funkčnosti odtoku odpadových vôd zo sociálnych 

zariadení v suteréne multifunkčnej budovy ako aj potreby posúdenia technického stavu jestvujúcej 

žumpy multifunkčnej budovy, súp. číslo 95 – prijaté uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 14.03.2022 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 6/202 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2021 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2021 – podľa prílohy.  

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo Nová Polhora schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení Zmluvu o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe ktorej budú 

uvedenej organizácii poskytnuté finančné prostriedky v objeme 500 Eur z rozpočtu obce a to na plnenie úloh 

vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä 

v súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred 

vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky 

v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje starostu na uzavretie tejto Zmluvy.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v súvislosti so Zmluvou o spolupráci schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu 

obce na rok 2022 a to nasledovne – poskytnutie dotácie pre ZMOS vo výške 500 Eur a zároveň poníženie 

príspevku na MDD, Mikuláš, stretnutie s dôchodcami vo výške 500 Eur. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie výberového konania na dodávku a montáž nových gamatiek 

do kultúrneho domu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie cenovú ponuku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pripravovanej lávky výstavby lávky pre 

peších a cyklistov cez rieku Torysa a žiada starostu riešiť ďalší postup v spolupráci s obcou Seniakovce 

a Prešovským samosprávnym krajom.  

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku parcely KN-C 358 za účelom využitia na realizáciu 

prístupovej cesty.  

Hlasovanie:  Za:  Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., Jozef Vengrin, Peter Vlček 

  Zdržal sa: František Kubizniak 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby vo výške 290 

Eur na opravu stropu podľa predloženého rozpočtu a na nákup sporáka vo výške cca 270 Eur.  

Hlasovanie: jednohlasne 



 

 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť projektovú dokumentáciu na riešenie odtoku 

odpadových vôd zo sociálnych zariadení v suteréne multifunkčnej budovy, súp. číslo 95.  

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť posúdenie technického stavu jestvujúcej žumpy 

multifunkčnej budovy, súp. číslo 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 

 

 


