
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.01.2022 

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, ţe obecné zastupiteľstvo 

je schopné právoplatne uznášať sa. Prítomných poslancov oboznámil s návrhom programu, po jednohlasnom 

schválení pristúpili k rokovaniu o jednotlivých bodoch.  

 

Program: 

1) Prejadnanie zrealizovania ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku 

2) Ţiadosť Občianskeho zdruţenia Za krajšiu Polhoru 

3) Ţiadosť nájomníka o ukončenie nájmu 

4) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., Ing. Zuzana Savčáková 

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

 

K 1. bodu – V tomto bode prebehla diskusia ohľadne realizácie ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku – 

prijaté uznesenie. 

 

K 2. bodu – poslanec Kubizniak predniesol ţiadosť OZ Za krajšiu Polhoru na realizáciu projektu „Ovocná 

alej“. Starosta obce konštatoval, ţe v navrhovanej časti je potrebné zachovanie rigola, ďalej dbať na trasu 

obecného vodovodu a plánovanej kanalizácie a nesmú byť obmedzovaní vlastníci susedných pozemkov – 

prijaté uznesenie. 

 

K 3. bodu – starosta obce predniesol ţiadosť nájomníka Juraja Capka o ukončenie nájomného zmluvy 

a zároveň predniesol ţiadosť o pridelenie 3-izbového bytu podanú nájomníkom Igorom Goceliakom, ktorý 

uţíva 2-izbovný byt. Zároveň prebehla diskusia ohľadne pridelenia následne uvoľneného 2-izbového bytu – 

prijaté uznesenia. 

 

K 4. bodu – starosta informoval poslancov o uzatvorení materskej školy z dôvodu vysokej chorobnosti detí 

v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.01.2022 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku. 

Hlasovanie:  Za – Kubizniak, Vengrin, Vlček 

  Zdrţal sa – Doc. Ing. Peter Demeter, PhD.  

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu „Ovocná alej“ pre Občianske zdruţenie Za krajšiu 

Polhoru s tým, ţe ţiada v projekte dbať na trasu obecného vodovodu a plánovanej kanalizácie v obci.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s s pridelením 3-izbového bytu v Bytovom dome 12 b.j., číslo bytu E2 p. 

Igorovi Goceliakovi.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s s pridelením 2-izbového bytu v Bytovom dome 12 b.j., číslo bytu D2 p. 

Tomášov Pončákovi.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Ing. Zuzana Savčáková     ....................................................................... 

 

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

 

Schválil: 

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

 

 


