
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.09.2022 

Prítomní poslanci OZ:  

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 štyria poslanci (poslanec Doc. Ing. Peter Demeter, PhD. sa 

ospravedlnil), 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. Kontrola plnenia uznesení 

2. Správa o práci starostu  

3. Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2022 

4. Kúpna zmluva – stavba „Technická vybavenosť“ prislúchajúca k Bytovému domu Alfa a Beta 

5. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2056_ZoD 2020 / OBEC – KOSIT, a. s.  

6. Rôzne  

 

Za overovateľov boli určení: Jozef Vengrin, Peter Vlček 

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

 

K 1. bodu – starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení, pričom konštatoval, ţe 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 zabezpečovaní volieb, mapovaní 

obce, kolaudačných konaniach – STK a cesta k STK ako aj o začatí stavebného konania – Most cez potok 

Balka.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2022 – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol návrh Kúpnej zmluvy medzi obcou a spoločnosťou GIANT, s. r. o., 

ktorej predmetom je kúpa technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu Alfa a Beta – konkrétne 

spevnených plôch a prístupovej komunikácie a čistiarne odpadových vôd – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce predniesol návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2056_ZoD 

2020 / OBEC medzi obcou a spoločnosťou KOSIT, a. s, ktorej predmetom je zmena cien za jednotlivé 

sluţby s účinnosťou od 1.1.2023  – prijaté uznesenia. 

 

K 6. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom ţiadosť p, Lukáčovej o poskytnutie finančných prostriedkov   na 

záujmové vzdelávanie – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol zámer kúpy a osadenia 3. unimobunky – sanitárny kontajner na ihrisko   – 

prijaté uznesenie,  

c) starosta obce predniesol poslancom ţiadosť p. Marty Ţecovej  o odpustenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady za rok 2022. Konštatoval, ţe pani Ţecovej bol vyrubený miestny poplatok za 

komunálne odpady za rok 2022 Rozhodnutím č. 2200068121 zo dňa 25.02.2022, proti ktorému 

poplatníčka v zákonnej lehote podala odvolanie. Predmetné odvolanie, spolu s kompletným 

spisovým materiálom k danému rozhodnutiu, obec postúpila Finančnému riaditeľstvu SR so sídlom 



 

 

v Banskej Bystrici. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 270376/2022 zo dňa 

22.06.2022 zrušilo Rozhodnutie obce č. 2200068121 zo dňa 25.02.2022 a vec vrátilo na ďalšie 

konanie a rozhodnutie. Na základe vyššie uvedeného obec poplatníčku v zmysle § 81a ods. 1 

zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vyzvala na splnenie oznamovacej povinnosti 

podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z z. v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia 

oznámenia. Poplatníčka si aj napriek tejto výzve oznamovaciu povinnosť nesplnila, ale namiesto 

toho zaslala ţiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2022.  

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, ţe pri vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady sa 

obec riadi najmä zákonom č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upraví na miestne pomery Všeobecne záväzným 

nariadením obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Nová 

Polhora má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Polhora, platné od 01.01.2019, kde sú 

upravené bliţšie zákonné podmienky a nie sú v ňom uvedené úľavy pre obyvateľov bez trvalého 

pobytu, teda pre poplatky za odpad, ktorý vzniká z titulu užívania nehnuteľnosti – po diskusii 

prijaté uznesenie,  

d) starosta obce predniesol poslancom potvrdenie p. Dariny Barejovej o zaplatení miestneho poplatku 

za komunálne odpady za obdobie 2022 v obci Janovík. Konštatoval, ţe pani Barejov bol vyrubený 

miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 Rozhodnutím č. 2200067121 zo dňa 

25.02.2022, proti ktorému poplatníčka v zákonnej lehote podala odvolanie. Predmetné odvolanie, 

spolu s kompletným spisovým materiálom k danému rozhodnutiu, obec postúpila Finančnému 

riaditeľstvu SR so sídlom v Banskej Bystrici. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Rozhodnutím č. 270359/2022 zo dňa 22.06.2022 zrušilo Rozhodnutie obce č. 2200067121 zo dňa 

25.02.2022 a vec vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie. Na základe vyššie uvedeného obec 

poplatníčku v zmysle § 81a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vyzvala na 

splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z z. v znení neskorších predpisov 

v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia. Poplatníčka si aj napriek tejto výzve oznamovaciu 

povinnosť nesplnila, ale namiesto toho zaslala potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za 

komunálne odpady za obdobie 2022 v obci Janovík.  

Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, ţe pri vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady sa 

obec riadi najmä zákonom č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upraví na miestne pomery Všeobecne záväzným 

nariadením obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obec Nová 

Polhora má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Polhora, platné od 01.01.2019, kde sú 

upravené bliţšie zákonné podmienky a nie sú v ňom uvedené úľavy pre obyvateľov bez trvalého 

pobytu, teda pre poplatky za odpad, ktorý vzniká z titulu užívania nehnuteľnosti – po diskusii 

prijaté uznesenie, 

e) v tomto bode programu prebehla diskusia ohľadne potreby zabezpečenia internetového pripojenia 

a kamerového systému na miestne futbalové ihrisko – prijaté uznesenie, 

f) starosta obce predniesol poslancom, v súvislosti s končiacim funkčným obdobím, svoju ţiadosť 

o preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v súlade s § 116 ods. 3 Zákonníka práce – 

prijaté uznesenie.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 20.09.2022 

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu obce.  

 

Uznesenie č. 63/2022 

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 schvaľuje 3. úpravu programového rozpočtu pre rok 2022 podľa predloţeného návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy medzi obcou a spoločnosťou GIANT, s. r. o., ktorej 

predmetom je kúpa technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu Alfa a Beta – konkrétne 

spevnených plôch a prístupovej komunikácie a čistiarne odpadových vôd a poveruje starostu obce predmetnú 

zmluvu podpísať. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2056_ZoD 2020 / 

OBEC medzi obcou a spoločnosťou KOSIT, a. s., ktorej predmetom je zmena cien za jednotlivé sluţby 

s účinnosťou od 1.1.2023 a poveruje starostu obce predmetnú zmluvu podpísať. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo ţiada starostu obce pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s prihliadnutím na uzatvorený Dodatok č. 2 

k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-_ZoD 2020 / OBEC medzi obcou a spoločnosťou KOSIT, a. s.. 

 

Uznesenie č. 67/2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

z dôvodu, ţe obec nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie na poskytovanie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer kúpy a osadenia unimobunky – sanitárneho kontajnera na 

miestne ihrisko a ţiada starostu zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa v zmysle návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 69/2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie poplatku za komunálne odpady za rok 2022 p. Marte Ţecovej 

podľa zápisnice a keďţe poplatníčka si aj napriek výzve oznamovaciu povinnosť nesplnila, ţiada starostu 

obce postupovať v zmysle § 81a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, teda určiť 

poplatok podľa pomôcok. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie poplatku za komunálne odpady za rok 2022 p. Darine 

Barejovek podľa zápisnice a keďţe poplatníčka si aj napriek výzve oznamovaciu povinnosť nesplnila, ţiada 

starostu obce postupovať v zmysle § 81a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, teda 

určiť poplatok podľa pomôcok. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 71/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečiť internetové pripojenie a kamerový systém na miestne 

futbalové ihrisko.    

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 72/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, v súvislosti 

s končiacim funkčným obdobím, p. Antonovi Šimčákovi – starostovi obce v súlade s § 116 ods. 3 

Zákonníka práce.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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


