
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora  

konaného dňa 15.12.2022 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce František Kubizniak. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili štyria poslanci (poslankyňa Mgr. Kubizniaková sa 

ospravedlnila), preto pán starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne uznášať sa.  

 

2. Schválenie programu rokovania  

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s návrhom programu, po jednohlasnom schválení pristúpili 

k rokovaniu o jednotlivých bodoch.  

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Zapisovateľ: Ing. Lenka Pangrácová 

Overovatelia:  Marcel Goceliak   ............................................. 

 Ing. Mária Kövérová  ............................................. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, pričom konštatoval, že jednotlivé uznesenia         

od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené, resp. sú v plnení. 

 

5. Zmluva č. 36/2022 – technologický servis pre ČOV BCTS 4 – Bytový dom Nová Polhora – 

EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 

Starosta obce predniesol návrh Zmluvy č. 36/2022 – technologický servis pre ČOV BCTS 4 – Bytový dom, 

ktorej predmetom je technologický servis ČOV BCTS 4 Bytový dom Nová Polhora vykonávaný 

spoločnosťou EKOSERVIS Slovensko, s. r. o.. Po diskusii prijaté uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy č. 36/2022 – technologický servis pre ČOV BCTS 4 – 

Bytový dom, ktorej predmetom je technologický servis ČOV BCTS 4 Bytový dom Nová Polhora so 

spoločnosťou EKOSERVIS Slovensko, s. r. o. a poveruje starostu obce podpísať ju.  

 



 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

6. Nájomná zmluva – osadenie reklamného zariadenia – ANTIK Telecom, s. r. o. 

Starosta obce predniesol návrh Nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom časti pozemku parcela registra 

„C“ č. 393 v k. ú. Nová Polhora, zapísanej na LV č. 428, a to v rozsahu nevyhnutnom pre osadenie 1 kusa 

reklamného zariadenia spoločnosťou ANTIK Telecom, s. r. o.. Po diskusii prijaté uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom časti pozemku parcela 

registra „C“ č. 393 v k. ú. Nová Polhora, zapísanej na LV č. 428, a to v rozsahu nevyhnutnom pre osadenie 1 

kusa reklamného zariadenia spoločnosťou ANTIK Telecom, s. r. o. a poveruje starostu obce podpísať ju.  

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni 

Ing. Lenka Pangrácová predniesla Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Polhora č. 3/2022 o určení 

výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Polhora č. 3/2022 o určení 

výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni. 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

8. Návrh 5. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2022 

Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh 5. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2022. Po diskusii 

bolo prijaté uznesenie.  

 

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

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 5. úpravu programového rozpočtu pre rok 2022 podľa predloženého návrhu  v celkovej 

výške príjmov 360 508,81 € a výdavkov 339 607,01 €    

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0 

  Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2023 – 2025  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce (HKO) k návrhu programového rozpočtu predniesla Ing. Lenka 

Pangrácová. HKO vo svojom stanovisku vychádzal z predloženého návrhu programového rozpočtu obce, 

ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.11.2022, t.j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred 

jeho schválením. Rozpočet je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách. HKO navrhuje poslancom schváliť programový rozpočet obce na rok 2023 a návrh viacročného 

rozpočtu na roky 2024 – 2025 vziať na vedomie.  

 

Návrh na uznesenie: 

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 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 

2025. 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

Ing. Lenka Pangrácová predniesla návrh programového rozpočtu obce na roky 2023 - 2025. Po diskusii bolo 

prijaté uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

I. schvaľuje: 

- návrh programového rozpočtu Obce Nová Polhora na rok 2023 na úrovni hlavných kategórií 

ekonomických klasifikácií podľa § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

v celkovej výške príjmov 345 816,00 € a výdavkov 345 816,00 € ako vyrovnaný. 

II. berie na vedomie: 

- návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 ako výhľadový. 

 



 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle §11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p., schvaľuje vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce na rok 2023 starostom obce 

v nasledovnom rozsahu: presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

10. Rôzne 

 

a) Starosta obce predniesol poslancom návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Novej Polhore a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Polhore. Po diskusii prijaté 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

b) Starosta obce, v súvislosti s konaním o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte pri 

obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Nová Polhora, informoval 

poslancov, že bola podaná námietka zo strany občana obce. Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny 

odbor, požiadal obec o vyjadrenie k predmetnej námietke.  

 

c) Starosta obce predniesol návrh na výrub stromov na obecnom cintoríne. Po diskusii prijaté uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu podať žiadosť na výrub stromov na obecnom cintoríne z dôvodu 

ohrozovania pomníkov.   

 

 



 

 

Hlasovanie:  Za: 4  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel Vengrin) 

Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

 

V záver zasadnutia starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a zasadnutie vyhlásil za 

ukončené.  

 

Zapísala: Ing. Lenka Pangrácová  

 

....................................................... 

          František Kubizniak  

               starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


