
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.08.2021 

Prítomní poslanci OZ:  

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) Plnenie rozpočtu za 2Q/2021 

4) Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce k 30.06.2021 

5) Spáva o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk. rok 

2020/2021 

6) Riešenie postupu pri dostavbe Bytového domu Alfa, Beta 

7) Oplotenie obecného cintorína 

8) Rôzne 

 

Za overovateľov boli určení: Ing. Zuzana Savčáková, 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 sprevádzkovaní novej web 

stránky obce, podaní ohlásenia drobných stavieb na stavebnom úrade – rozšírenie verejného osvetlenia na p. 

č. 155/1, 155/6, 250/1 a 250/24 a zriadenie vodovodnej prípojky na obecnom cintoríne, o riešení havarijneho 

stavu vstupu do MŠ, podpísaní Zmluvy  o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou JUDr. 

Milana Slebodníka, kontrole RÚVZ – unimobunky na ihrisku – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla plnenie rozpočtu za 2Q/2021. V podanej správe 

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

 

K 4. bodu – Ing. Lenka Pangrácová predniesla Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2021 – prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – predsedníčka školskej rady p. Ing. Zuzana Savčáková predniesla poslancom Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Nová Polhora za šk. rok 2020/2021 – 

prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – starosta predniesol poslancom oznámenie postupu pri predaji pozemkov zastavaných bytovým 

domom Alfa (parc. č. 1/6) a bytovým domom Beta (parc. č. 1/7), ktorých výlučným vlastníkom je 

spoločnosť GIANT, s. r. o. vypracované advokátskou kanceláriou JUDr. Milana Slebodníka. V rámci tohto 

bodu starosta obce predniesol: 

- návrh Dohody o zrušení budúcej kúpnej zmluvy, ktorá sa týka Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

č. 01/2016dňa 24.02.2016 v znení dodatkov č. 1 a 2, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

01/2017 zo dňa 12.01.2017, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2017 zo dňa 12.01.2017, 



 

 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2020 zo dňa 14.12.2020, Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve č. 02/2020 zo dňa 14.12.2020 a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2021 zo dňa 

22.03.2021 s obchodnou spoločnosťou GIANT s.r.o., so sídlom Tranovského 9, 040 01 Košice, 

IČO: 46 096 795 – prijaté uznesenie, 

- návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2021 zo dňa 22.03.2021 uzavretej  

s obchodnou spoločnosťou GIANT s.r.o., so sídlom Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 

46 096 795 – prijaté uznesenie, 

- návrh na predaj nehnuteľného majetku obce Nová Polhora v okrese Košice – okolie, obci Nová 

Polhora, k.ú. Nová Polhora zapísaného na LV č. 127 ako pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 

1/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 354 m
2
 a pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 1/7, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m
2
 pre nadobúdateľa: GIANT s.r.o., so sídlom 

Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46 096795, za kúpnu cenu vo výške 39.732 Eur v zmysle 

oznámenia postupu pri predaji pozemkov vypracovaného advokátskou kanceláriou JUDr. Milana 

Slebodníka – prijaté uznesenie, 

- návrh kúpnej zmluvy týkajúcej sa predaja majetku obce Nová Polhora v okrese Košice – okolie, 

obci Nová Polhora, k.ú. Nová Polhora zapísaného na LV č. 127 ako pozemok, parcela registra 

„C“, parc. č. 1/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 354 m
2
 a pozemok, parcela registra „C“, 

parc. č. 1/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m
2 

kupujúcemu GIANT s.r.o., so sídlom 

Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46 096795, za kúpnu cenu vo výške 39.732Eur – prijaté 

uznesenie. 

 

K 7. bodu – starosta obce predniesol poslancom záznam z prieskumu trhu na dodávateľa stavebných prác na 

uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Oplotenie obecného cintorína“. Úspešným 

uchádzačom bola spoločnosť PROFIL INVEST SEVEN s. r. o., so sídlom Staničná 1250, 083 01  Vranov 

nad Topľou s najnižšou cenovou ponukou vo výške 10 669,33 Eur – prijaté uznesenia. 

 

K 8. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť OZ Za krajšiu Polhoru o zakúpenie materiálu 

potrebného na úpravu verejného altánku na brežku – dlažba, obrubníky – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol poslancom žiadosť Farskej rady pri RK kostole Nová Polhora o finančný 

príspevok na opravu strechy kostola vo výške 1 500,00 Eur – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Kubizniakovej o zriadenie dočasnej skládky 

kameniva na obecnom pozemku, p. č. KN-C 350 – prijaté uznesenie,  

d) starosta obce predniesol poslancom žiadosť p. Ing. Nickela o možnosť vytvorenia rigola za účelom 

odtoku zrážkových vôd na obecnom pozemku, p. č. 359 – prijaté uznesenie, 

e) starosta obce predniesol poslancom návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátskej 

kancelárie JUDr. Lukáša Kovaniča – prijaté uznesenie, 

f) starosta obce predniesol poslancom návrh uskutočnenia osláv v obci pri príležitosti 77. výročia SNP 

– prijaté uznesenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.08.2021 

 

Uznesenie č. 47/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 48/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 2Q/2021 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce 

k 30.06.2021 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Nová Polhora za šk. rok 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 51/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dohody o zrušení budúcej kúpnej zmluvy, ktorá sa týka Zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016dňa 24.02.2016 v znení dodatkov č. 1 a 2, Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve č. 01/2017 zo dňa 12.01.2017, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2017 zo dňa 12.01.2017, 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2020 zo dňa 14.12.2020, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

02/2020 zo dňa 14.12.2020 a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2021 zo dňa 22.03.2021 s obchodnou 

spoločnosťou GIANT s.r.o., so sídlom Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46 096 795a poveruje starostu 

obce podpísať ju. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 52/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 02/2021 zo dňa 

22.03.2021 uzavretej  s obchodnou 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. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce Nová Polhora v okrese Košice – okolie, 

obci Nová Polhora, k.ú. Nová Polhora zapísaného na LV č. 127 ako pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 

1/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 354 m
2
 a pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 1/7, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 162 m
2
 pre nadobúdateľa: GIANT s.r.o., so sídlom Tranovského 9, 040 01 

Košice, IČO: 46 096795, za kúpnu cenu vo výške 39.732 Eur podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy týkajúcej sa predaja majetku obce Nová Polhora 

v okrese Košice – okolie, obci Nová Polhora, k.ú. Nová Polhora zapísaného na LV č. 127 ako pozemok, 

parcela registra „C“, parc. č. 1/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 354 m
2
 a pozemok, parcela registra 

„C“, parc. č. 1/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m
2 

kupujúcemu GIANT s.r.o., so sídlom 

Tranovského 9, 040 01 Košice, IČO: 46 096795, za kúpnu cenu vo výške 39.732 Eur a poveruje starostu 

obce podpísať ju. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 



 

 

Uznesenie č. 55/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky prieskumu trhu na dodávateľa stavebných prác na 

uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Oplotenie obecného cintorína“. 

 

Uznesenie č. 56/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o dielo týkajúcej sa uskutočnenia stavebných prác – 

zhotovenie stavebného diela: „Oplotenie obecného cintorína“ so zhotoviteľom PROFIL INVEST SEVEN    

s. r. o., so sídlom Staničná 1250, 083 01  Vranov nad Topľou, v cene za predmet plnenia vo výške                               

10 669,33 Eur a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 57/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie materiálu potrebného na úprav verejného altánku na brežku – 

dlažba, obrubníky.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 58/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nová Polhora pre Farskú radu pri RK kostole Nová 

Polhora na opravu strechy kostola vo výške 1 500,00 Eur. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 59/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie dočasnej skládky kameniva pre p. Kubizniakovú na obecnom 

pozemku, p. č. KN-C 350. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 60/2021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou p. Ing. Nickela na vytvorenie provizórneho rigola na obecnom 

pozemku, p. č. 359, na vlastné náklady vlastníkov pozemkov, s tým, že rigol bude vytvorený tak, aby 

zrážková voda nespôsobovala škody ostatným vlastníkom pozemkov.  

 

Uznesenie č. 61/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou spoločnosťou 

JUDr. Lukáša Kovaniča.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 62/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uskutočnenie osláv pri príležitosti 77. výročia SNP pri obecnom pamätníku. 

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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


