
 

 

Zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 27.10.2022 

Prítomní poslanci OZ:  

Doc. Ing. Peter Demeter, PhD., 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 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. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce NOVÁ POLHORA 

4. Návrh 4. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2022 

5. Návrh na vyradenie majetku z evidencie 

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, resp. sú v plnení. 

 

K 2. bodu – starosta informoval poslancov o svojej práci a činnosti obecného úradu od posledného 

zasadnutia – prijaté uznesenie.  

 

K 3. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora          

č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová 

Polhora – prijaté uznesenie. 

 

K 4. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla Návrh 4. úpravy programového rozpočtu obce na rok 

2022 – prijaté uznesenie.  

 

K 5. bodu – pani Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh na vyradenie majetku z evidencie v celkovej 

obstarávacej cene 14 930,77 € z dôvodu nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti – prijaté uznesenie. 

 

K 6. bodu – v tomto bode programu: 

a) starosta obce predniesol poslancom žiadosť neziskovej organizácie Filia, so sídlom Trieda SNP 3, 

Košice, o poskytnutie finančných prostriedkov   na záujmové vzdelávanie detí – prijaté uznesenie, 

b) starosta obce predniesol poslancom žiadosť súkromného centra voľného času Chrobák, so sídlom 

Beniakovce, o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – prijaté 

uznesenie, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Polhore 

konaného dňa 27.10.2022 

 

Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o práci starostu obce.  

 

Uznesenie č. 76/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 2/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Polhora podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 77/2022 

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 4. úpravu programového rozpočtu pre rok 2022 podľa predloženého návrhu.   

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 78/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v celkovej obstarávacej cene 14 930,77 € z dôvodu 

nefunkčnosti, poškodenia a prebytočnosti podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 79/2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí neziskovej organizácii Filia, so sídlom Trieda SNP 3, Košice, z dôvodu, že obec nemá prijaté 

Všeobecne záväzné nariadenie na poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí z rozpočtu obce.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

Uznesenie č. 80/2022 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí súkromnému centru voľného času Chrobák, so sídlom Beniakovce 44, z dôvodu, že obec nemá 

prijaté Všeobecne záväzné nariadenie na poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí z rozpočtu obce.  

Hlasovanie: jednohlasne 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

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

 

Schválil: 

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


