
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.11.2021 

Prítomní poslanci OZ:  

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

ospravedlnil), 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 procesu Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 4 obce Nová Polhora 

4) Návrh technického riešenia verejného osvetlenia v lokalite Balka 

5) Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (SPP – distribúcia, a. s.) 

6) Plnenie rozpočtu za 3Q/2021 

7) Návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2021  

8) Programový rozpočet obce na roky 2022 – 2024  

9) 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 priebehu jednoduchých 

pozemkových úprav, o prevádzke materskej školy – zakúpenie sterilizátora vzduchu.  

 

K 3. bodu – Ing. Burák predniesol poslancom terajší stav územného plánu obce. Prebehla diskusia ohľadne 

možností zmien v rozšírení obecného cintorína – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – starosta obce predniesol poslancom návrh technického riešenia verejného osvetlenia v lokalite 

Balka, po diskusii prijaté uznesenie. 

 

K 5. bodu – starosta obce predniesol poslancom návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 

osoby – oprávneného z vecného bremena (SPP – distribúcia, a. s.), spočívajúce v povinnosti strpieť 

umiestnenie a prevádzku plynovodu, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie 

plynovodu, na parc. č. KN-C 1/3, 1/1 a 155/1 v rozsahu vyznačenom na Geometrickom pláne č. 91/2021, 

ktorý vyhotovil Ing. Jozef Čerych – prijaté uznesenie.   

 

K 6. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla plnenie rozpočtu za 3Q/2021. V podanej správe 

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

 

K 7. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh 2. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2021 – prijaté uznesenie. 

K 8. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

– prijaté uznesenie.  



 

 

K 9. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí na rok 2022 – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol návrh príkaznej zmluvy na zabezpečenie verejné obstarávanie na dodávateľa 

elektrickej energie – prijaté uznesenie, 

c) starosta obce oboznámil poslancov s práve prebiehajúcim spracovaním statického posudku – lávka 

cez rieku Torysa – prijaté uznesenie, 

d) prebehla diskusia ohľadne vecných darov pre občanov nad 60 rokov veku – prijaté uznesenie, 

e) prebehla diskusia ohľadne Mikuláša 2021 – prijaté uznesenie 

f) prebehla diskusia ohľadne možností rekonštrukcie vykurovania v kultúrnom dome – prijaté 

uznesenie 

g) diskusia ohľadne zabezpečenia znaleckého posudku na ocenenie hodnoty pozemkov registra E podľa 

LV č. 320, k. ú. Nová Polhora, parc. č. 355/208 a 355/213 – prijaté uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 23.11.2021 

 

Uznesenie č. 71/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu. 

 

Uznesenie č. 72/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 4 obce Nová 

Polhora.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 73/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje realizáciu verejného osvetlenia v lokalite Balka.  

Hlasovanie:  Proti – Ing. Savčáková, Vengrin, Vlček 

  Zdržal sa – Kubizniak    

 

Uznesenie č. 74/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – 

oprávneného z vecného bremena (SPP – distribúcia, a. s.), spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie 

a prevádzku plynovodu, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu, na 

parc. č. KN-C 1/3, 1/1 a 155/1 v rozsahu vyznačenom na Geometrickom pláne č. 91/2021, ktorý vyhotovil 

Ing. Jozef Čerych a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 75/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu za 3Q/2021 – podľa prílohy. 

 

Uznesenie č. 76/2021 

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 2. úpravu programového rozpočtu pre rok 2021 podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 77/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh programového rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 – podľa 

prílohy. 

 

Uznesenie č. 78/2021 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na 

kalendárny rok 2022 pre žiadateľa mesto Košice. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 79/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Príkaznej zmluvy na zabezpečenie verejného obstarávania 

dodávateľa elektrickej energie a poveruje starostu obce podpísať ju.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 80/2021 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce riešiť funkčnosť lávky cez rieku Torysa do obce Seniakovce.   

 

 



 

 

Uznesenie č. 81/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie vecných darov pre občanov nad 60 rokov veku v zmysle 

schváleného rozpočtu obce.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 82/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na mikulášske balíčky pre deti v obci do 

13 rokov veku vrátane.  

Hlasovanie: jednohlasne   

 

Uznesenie č. 83/2021 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie 

kultúrneho domu. 

 

Uznesenie č. 84/2021 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť znalecký posudok na ocenenie hodnoty pozemkov 

registra E podľa LV č. 320, k. ú. Nová Polhora, parc. č. 355/208 a 355/213.     

Hlasovanie: jednohlasne   

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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

 


