
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora  

konaného dňa 29.11.2022 

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 všetci poslanci, 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: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, 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:  Mgr. Monika Kubizniaková   ............................................. 

 Bc. Stanislav Lukačko  ............................................. 

 

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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 návrh 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 berie na vedomie návrh 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. 



 

 

6. Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – Mesto Košice 

Starosta obce predniesol poslancom žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov                      

na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí            

na kalendárny rok 2023 pre žiadateľa mesto Košice, z dôvodu, že obec nemá prijaté Všeobecne záväzné 

nariadenie na poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce.  

 

Hlasovanie:  Za: 0   

  Proti: 4 (Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav Lukačko, Daniel  

Vengrin) 

  Zdržal sa: 1 (Marcel Goceliak) 

 

7. Návrh Nájomnej zmluvy č. 428/2022/ŠBI – Š. B. Invest, s. r. o. 

Starosta obce predniesol návrh Nájomnej zmluvy č. 428/2022/ŠBI, ktorej predmetom je prenájom parcely 

registra „C“ č. 395 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkom je obec, pre potreby realizácie výstavby 

Logisticko-priemyselného parku Šarišské Bohdanovce – STAVBA S8 Logisticko-výrobný areál, pre 

výstavbu stavebných objektov: SO 8.03.1 Rozvod pitnej vody – prípojka, SO 8.03.7 Splašková kanalizácia – 

prípojka, SO 8.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T8S8, SO 8.07.1 Slaboprúdové rozvody – prípojka, 

Most Nová Polhora cez potok Balka. Po diskusii prijaté uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Nájomnej zmluvy č. 428/2022/ŠBI, ktorej predmetom je prenájom 

parcely registra „C“ č. 395 zastavaná plocha a nádvorie, ktorej vlastníkom je obec, pre potreby realizácie 

výstavby Logisticko-priemyselného parku Šarišské Bohdanovce – STAVBA S8 Logisticko-výrobný areál, 

pre výstavbu stavebných objektov: SO 8.03.1 Rozvod pitnej vody – prípojka, SO 8.03.7 Splašková 

kanalizácia – prípojka, SO 8.05.1 Prípojka elektrickej energie VN pre T8S8, SO 8.07.1 Slaboprúdové 

rozvody – prípojka, Most Nová Polhora cez potok Balka so spoločnosťou Š. B. Invest, s. r. o. a poveruje 

starostu obce podpísať ju.  

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 



 

 

8. Návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci pri zbere pouţitého šatstva č. 1 – MMPR, s. r. o. 

Starosta obce predniesol návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1, ktorého 

predmetom je zmena ceny za plnenie predmetu zmluvy (poskytovanie zberu, prepravy a zhodnotenie alebo 

zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu – šatstva). Po diskusii prijaté uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 1, 

ktorého predmetom je zmena ceny za plnenie predmetu zmluvy (poskytovanie zberu, prepravy a zhodnotenie 

alebo zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu – šatstva) so spoločnosťou MMPR, s. r. o. a poveruje 

starostu obce podpísať ho. 

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

9. Rôzne 

a) Ţiadosti o bezodplatné poskytnutie priestorov Agitačnej miestnosti 

Starosta obce  predniesol žiadosti OZ Za krajšiu Polhoru o bezodplatné poskytnutie priestorov Agitačnej 

miestnosti v KD  – na nedeľu 4.12.2022 na realizáciu Vianočnej tvorivej dielne určenej pre deti  

   – na každú nedeľu od 11.12.2022 do 26.3.2023 na realizáciu Detskej herne  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným poskytnutím priestorov Agitačnej miestnosti v KD, pre 

Občianske združenie Za krajšiu Polhoru, na nedeľu 4.12.2022 na realizáciu Vianočnej tvorivej dielne určenej 

pre deti.  

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným poskytnutím priestorov Agitačnej miestnosti v KD,               

pre Občianske združenie Za krajšiu Polhoru, na každú nedeľu od 11.12.2022 do 26.3.2023 na realizáciu 

Detskej herne. 

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 



 

 

  Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

b) Starosta obce oboznámil poslancov so Zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Po 

diskusii prijaté uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce pripraviť nové Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva na najbližšie zasadnutie.  

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

c) Starosta obce informoval poslancov, že v sobotu 3.12.2022 prebehne montáž vianočnej výzdoby. 

 

d) Starosta obce informoval poslancov, že prebiehajú rokovania so správcovskou spoločnosťou BYFOS,   

s. r. o. ohľadne správy čističky odpadov pri bytovom dome Alfa a Beta.   

 

e) Starosta obce, v súvislosti so spracovaním návrhu Zmien a doplnkov č. 4 územnoplánovacej 

dokumentácie obce, informoval o stave rozpracovanosti uvedeného dokumentu.  

 

f) 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 občianky obce. Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny 

odbor, požiadal obec o vyjadrenie k predmetnej námietke.  

 

g) Starosta obce informoval poslancov, že spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o. oslovila obec s možnosťou 

umiestenia reklamy v obci.  

 

h) P. Nickel Peter – v prvom rade zablahoželal k zvoleniu starostovi a poslancom. P. Nickel upozornil na 

neoprávnené využívanie súkromných pozemkov vlastníkmi bytov v Bytovom dome Alfa a žiadal 

vyzvať ich na zjednanie nápravy.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce upozorniť vlastníkov bytov v Bytovom dome Alfa na 

rešpektovanie vlastníckych vzťahov parciel pri Bytovom dome Alfa a využívanie parkovacích miest na to 

vyhradených. 



 

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, Bc. Stanislav  

Lukačko, Daniel Vengrin) 

Proti: 0  

  Zdržal sa: 0 

 

10. Pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu – neverejná časť 

Starosta obce predniesol výpoveď zmluvy o nájme bytu podanú nájomcom Tomášom Pončákom. Prebehla 

diskusia ohľadne pridelenia uvoľneného 2-izbového bytu – prijaté uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 2-izbového bytu v Bytovom dome 12 b.j., číslo bytu D2 

žiadateľovi p. Tomášovi Brozmanovi.   

 

Hlasovanie:  Za: 5  (Marcel Goceliak, Ing. Mária Kövérová, Mgr. Monika Kubizniaková, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


