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Obec Gemerská Poloma
11/OcZ/2020/3/riadne
Zápisnica
napísaná v priebehu jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa koná dňa 05. mája 2020 so začiatkom o 17,00 hodine
v sále obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211).

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková,
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
Neprítomný (j. č.): PhDr. Ivana Antalová
Ďalší prítomní:
Dana Červenáková, zamestnanec obce
Ing. Miloslav Brezňan, hlavný kontrolór
Verejnosť:
bez.
(Poznámka: V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia číslo OLP/3354/2020 zo dňa 20. 04. 2020 obecné zastupiteľstvo sa
koná bez účasti verejnosti.)

Prítomní:
Poslanci:

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce po privítaní prítomným oznamuje, že obecné
zastupiteľstvo je zvolané v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnení. Konštatuje, že zasadnutie bolo zvolané v zákone
stanovenej lehote a poslanci boli na toto zasadnutie včas pozvaní formou pozvánok. V zmysle
§ 12 ods. 4 a § 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnení oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo zverejnené na internetovej
stránke obce a informačnej tabuli obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce vedie jedenáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva a vyhlasuje rokovanie za otvorené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce konštatuje, že počet prítomných poslancov je 8
z celkového počtu 9 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, obecné
zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení je uznášania schopné.
Starostka obce oboznamuje prítomných s programom zasadnutia.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Správa o činností komisií pri obecnom zastupiteľstve
5. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných
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verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma
6. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh čerpania
rezervného fondu
7. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver zasadnutia
Návrhy poslancov:
- zmena v programe rokovania: vyňať bod rokovania – bod č. 3. Správa o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a presunúť ho na najbližšie zastupiteľstvo/Mgr. Jana Červenáková,
poslankyňa,
- zmena v programe rokovania: vypustiť bod rokovania – bod č. 7. Schválenie nákupu, predaja
a prenájmu nehnuteľného majetku obce s tým, že namiesto bodu 7 zastupiteľstvo zoberie na
vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže z dnešného dňa/Mgr. Alica Nemčková,
poslankyňa.
Návrh starostky obce:
- zmena v programe rokovania: - doplniť bod programu a bod: Vyhlásenie dňa konania,
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma, za bod
schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka
obce.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program po zmene
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činností komisií pri obecnom zastupiteľstve
4. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma
5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh čerpania
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rezervného fondu
6. Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce
Gemerská Poloma
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce navrhuje do návrhovej komisie, ktorá spracuje návrh
uznesení:
Návrhová komisia: Mgr. Jana Červenáková, Janka Ciberajová, Ing. Jaroslav Vešelínyi.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že návrhová komisia bola schválená.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Dana Červenáková
Overovatelia zápisnice: Marian Ferenc, Mária Spišáková

K bodu 3. Správa o činností komisií pri obecnom zastupiteľstve
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce vyzýva predsedov jednotlivých komisií, aby podali
správu o činnosti za jednotlivé komisie.
- komisia kultúry, vzdelávania a športu/Marian Ferenc, nezasadala od posledného
zasadnutia,
- komisia žiadostí a sťažností/Mgr. Jana Červenáková, nezasadala od posledného zasadnutia,
- komisia stavebná a životného prostredia/Ondrej Tompoš, nezasadala,
- komisia sociálna/Mgr. Alica Nemčková, zasadala (01. 05. 2020)/so žiadateľkou a na základe
súčasnej situácie bolo dohodnuté, že bude komisia podrobnejšie informovať na nasledujúcom
zastupiteľstve,
- komisia finančná/starostka obce, zasadala (02. 05. 2020) – predsedníčka je ospravedlnená
z dnešného zasadnutia z pracovných dôvodov (PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa)- informuje
starostka obce.
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Poznámka: uznesenie vo veci zasadnutia finančnej komisii je v bode č. 5. Schválenie
záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh čerpania rezervného fondu
tejto zápisnice.
Ostatné komisie: Bez uznesenia.

K bodu 4. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2020 o určení názvu ulíc,
iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 05. 05. 2020 k bodu
rokovania č. 5.
Názov materiálu: Návrh Dodatku č. 1/2020 VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma.
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Návrh Dodatku č.
1/2020 k VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v obci Gemerská Poloma.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ako sme už na predchádzajúcom obecnom
zastupiteľstve sa uzniesli na vydaní VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma, ktoré nadobudlo účinnosť 15 dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli - 13. 03. 2020, čím sa menili názvy ulíc a verejných
priestranstiev.
Po
prijatí
VZN
obec
chcela
v
zmysle
§ 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pristúpiť
k zmene orientačných čísiel budovám (menili by sa orientačné čísla, ktoré má naša obec
nulové). Na základe uvedeného, by došlo k zmene adries občanov. Občania by boli povinní
zmeniť si občianske preukazy. Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR sa obec rozhodla
pozastaviť vykonávanie týchto zmien. Keďže VZN je účinné a obec nepokračuje v ďalšom
procese (zmene orientačných čísiel), je potrebné zmeniť účinnosť VZN. Obec pripravila
a zverejnila
Dodatok
č.
1/2020
k
Všeobecne
záväznému
nariadeniu
č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci
Gemerská Poloma, ktorým sa mení účinnosť VZN. VZN by tak nadobudlo účinnosť
k 01. 04. 2021. Účinnosť až od 01. 04. 2021 je aj na základe nižšie uvedených zákonných
predpisov. V zmysle § 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov: „Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady SR, volieb prezidenta SR
alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do
orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov
nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo
jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene
číslovania budov.“ V zmysle zákona § 4 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Doba sčítania
obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.“ – takže tento návrh vlastne spôsobí
tú zmenu až po sčítaní obyvateľov, bytov a domov – lebo medzi voľbami a medzi sčítaním je
malý priestor – nestihli by si všetci občania tieto zmeny na občianskych preukazoch uskutočniť.
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Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – sa pýta, či môže byť ročný odklad v dátumoch od
schválenia po účinnosť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva kladnú odpoveď – preto obec vec rieši týmto
spôsobom – dodatkom.
U z n e s e n i e č. 369/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
prerokovalo
návrh dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
u z n á š a sa
na dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
1.
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE GEMERSKÁ POLOMA
A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2019
I./podklady – starostka obce
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Prílohu zápisnice tvorí materiál: MATERIÁL NA ROKOVANIE 2. RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME DŇA
05.
mája 2020.
Názov materiálu: Návrh záverečného účtu obce Gemerská Poloma a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019
Materiál k bodu rokovania: Návrh uznesenia. Dôvodová správa k návrhu. Záverečný účet
obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
II./podklady – hlavný kontrolór obce
Prílohu zápisnice tvorí materiál: S T A N O V I S K O K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE
A ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU O B C E G E M E R S K Á P O L O M A/hlavný
kontrolór obce Gemerská Poloma, 20. 04. 2020.
III./pripomienky - Mária Spišáková, poslankyňa a odpovede na pripomienky - účtovník
obce, Mgr. Peter Tišliar (celkom 4 listy)
2.
ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU
I./podklady – starostka obce
Prílohu zápisnice tvorí materiál: MATERIÁL NA ROKOVANIE 2. RIADNEHO
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME DŇA
05.
mája 2020.
Názov materiálu: Návrh na použitie rezervného fondu
Materiál k bodu rokovania: Návrh uznesenia. Dôvodová správa k návrhu na použitie
rezervného fondu.
II./podklady – hlavný kontrolór obce
Prílohu zápisnice tvorí materiál: S T A N O V I S K O Hlavného kontrolóra obce Gemerská
Poloma k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020.
III./podklady - finančná komisia
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie.
Názov materiálu: Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 02.05.2020 so začiatkom
o 16.00 hod.
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh záverečného účtu obce Gemerská Poloma a
rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 2. Návrh na použitie rezervného fondu.
K bodu 5.1 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019/stanovisko ekonóma obce,
stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce:
1.
stanovisko ekonóma k predloženému materiálu: Schválenie záverečného účtu: 1. schválenie
záverečného účtu a celoročného hospodárenia bez výhrad, 2. schválenie záverečného účtu
a celoročného hospodárenia s výhradami – výhrady je potrebné písomne predložiť. Záverečný
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účet – termín prerokovania podľa zákona 583/2004 do šesť (6) mesiacov, čiže do 30. 06. 2020.
Na základe opatrení Lex Korona – podľa zákona 67/2020 – lehota na dodržanie sa považuje za
splnenú do troch (3) mesiacov po ukončení epidémie. Individuálna účtovná závierka – termín
podľa opatrenia MF 25755/2007-31 do 31. 03. 2020. Termín dodržaný aj počas obdobia
pandémie – účtovné závierky obce aj základnej školy predložené v termíne. Daňové priznanie
predložené v termíne do 31. 03. 2020. Ročné zúčtovanie dane – termín do 30. 04. 2020 posunutý
až do obdobia po skončení pandémie – termín splnený – hlásenie o vyúčtovaní dane, predložené
dňa 30. 03. 2020. Konsolidovaná účtovná závierka – termín podľa opatrenia MF 25755/200731 do 20. 06. 2020. Na základe opatrení Lex Korona – podľa zákona 67/2020 – lehota na
dodržanie sa považuje za splnenú do troch (3) mesiacov po ukončení pandémie. Spracovanie
konsolidovanej závierky je rozpracované s cieľom dodržania pôvodného termínu. Audit
účtovných závierok je možné ukončiť až po spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky a po
prerokovaní záverečného účtu.
2.
závery finančnej komisie
Záver a stanovisko finančnej komisie vo veci záverečného účtu:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu
záverečného účtu za rok 2019,
b) schvaľuje - záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019, - celoročné hospodárenie
obec vrátane rozpočtovej organizácie obec za rok 2019 bez výhrad, - použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na
tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98 EUR.
Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu tento materiál schváliť.
3.
stanovisko hlavného kontrolóra obce
starostka cituje záver: „Vychádzajúc z obsahu vyššie uvedených podkladov a prevedených
kontrol účtovných dokladov za rok 2019 neboli zistené žiadne mimoriadne nedostatky, ktoré by
bránili zúčtovaniu hospodárskeho výsledku obce za rok 2019. Konštatujem, že hodnotená obec
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Informácie uvedené
v dokumente Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Zároveň konštatujem: - hospodárenie obce
Gemerská Poloma za rok 2019 bolo v súlade so schváleným rozpočtom obce; - hospodárenie
obce Gemerská Poloma, finančné toky a zúčtovanie bolo v zmysle zákona o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov; - kontrolami bolo zistené, že Obec finančné
prostriedky využívala v roku 2019 hospodárne, efektívne a opodstatnene v zmysle rozpočtových
pravidiel a príslušných zákonov o účtovníctve a finančnej kontrole; - obec v roku 2019
splácala dlhodobé úvery, ktoré budú splatené v rokoch 2023, 2047, 2048; - obec v roku 2019
pravidelne splácala úvery a úroky z úverov, o ktoré obec požiadala v predchádzajúcich rokoch;
- obec v roku 2019 vykázala prebytok hospodárenia vo výške 64 720,98 €; vykázaný prebytok
hospodárenia použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98 €. Z uvedeného vyplýva,
že obec splnila zákonom stanovené podmienky pre vypracovanie záverečného účtu
a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. Odporúčam ObZ Gemerská Poloma 1. vziať na
vedomie - - súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Gemerská
Poloma ku dňu 31.12.2019, k rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2019. 2. schváliť -
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celoročné hospodárenie obce Gemerská Poloma za rok 2019 bez výhrad; - použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia obce vo výške 64 720,98 € na tvorbu rezervného fondu pre rok
2020, ktorý sa použije na účel, o ktorom rozhodne ObZ. V Gemerskej Polome dňa: 05.05.2020.
Vypracoval: Ing. Miloslav Brezňan, hlavný kontrolór obce“.
Mária Spišáková, poslankyňa – sa pýta, prečo tu nie je pán Tišliar, pretože má nejaké otázky
k záverečnému účtu, na ktoré jej síce dal písomnú odpoveď, ale tieto odpovede jej nepostačujú,
nevie z akého dôvodu tu nie je. Prečo nemohol prísť?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – otázky všetky, ktoré ste tu položili aj...
Mária Spišáková, poslankyňa – sa pýta, prečo tu nemohol prísť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ospravedlnil sa.
Mária Spišáková, poslankyňa – z akého dôvodu?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či ešte má niekto nejakú otázku k tomuto
bodu rokovania. Všetky otázky, ktoré boli položené starostka preposlala všetkým, ako
i odpovede v predmetnom a má zato, že ešte mohli poslanci reagovať na tieto veci aj ďalej
písomne.
Mária Spišáková, poslankyňa – lepšie je keď sa človek porozpráva (s pánom Tišliarom), ako
si veci písomne vysvetľovať. Poukázala na to, na neobežný majetok spolu - zostatok k 01. 01.
2019 bol a k 31. 12. 2019 – je tam rozdiel v účtovnej závierke, ktorá je zverejnená na internete.
Napísal jej, že je tam treba pripočítať školu + dvetisíc a chce sa spýtať aký neobežný majetok
má škola, prečo v záverečnom účte vec nezdôvodnil a nepripočítal to, aby sedel záverečný účet
aj s účtovnou uzávierkou. Aký má neobežný majetok škola – 2 994,72 EUR k 01. 01. 2019
a k 31. 12. 2019 + 2 159,72 EUR. K tomuto požaduje vysvetlenie. Nie je tu, nevie. Ďalej
majetok spolu: k 01. 01. 2019 je 10.151 244, 13 EUR a k 31. 12. 2019 iba 9 808 708, 6 EUR je to rozdiel 342 tisíc EUR – je to príliš veľký rozdiel na to, ako dostala od ekonóma obce
odpoveď, že sa tam robia odpisy, že sa tam majetok opotrebuje. Chce vedieť aké sú tie odpisy,
pretože má zato, že je to veľa, keď sa bude takto znižovať majetok každý rok o 342 tisíc, tak
potom nevie aký majetok obci ostane.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že v predmetnom môže
telefonicky osloviť účtovníka obce (Mgr. Petra Tišliara).
Mária Spišáková, poslankyňa – chcela vedieť vyššie uvedené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dodáva, že účtovník obce prípadne dá písomnú
odpoveď (môžu sa aj takto dohodnúť).
Mária Spišáková, poslankyňa – ďalej uvádza, že nedaňové príjmy – urobil tam chybu, pýta sa,
prečo neuviedol vysvetlenie, že je treba tam pripočítať aj stočné a nevie čo ešte – prečo to
v návrhu v záverečnom účte nie je uvedené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – záverečný účet má určitú formu.
Mária Spišáková, poslankyňa – minulého roku poslankyňa, keď sa schvaľoval záverečný účet
žiadala, aby bol (do 30. 06. sa môže schváliť záverečný účet) urobený audit účtovnej uzávierky.
Žiaľ ešte nemáme ani audítora.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obec má audítora, bola s ním bola podpísaná
zmluva na neurčito.
Mária Spišáková, poslankyňa – pýta sa, či na neurčito, pretože v zmluve je uvedené, že má
urobiť audit na rok 2018 – nie je v zmluve uvedené, že má urobiť audit aj na ďalšie roky.

Strana 9 z 37

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – schválenie záverečného účtu buď sa schváli bez
pripomienok, alebo sa schváli s pripomienkami a pripomienky sa uvedú tie, ktoré majú
poslanci. Ako už čítala audit účtovných závierok je možné urobiť až po spracovaní
konsolidovanej závierky a po prerokovaní záverečného účtu. Konsolidovaná je posunutá
z dôvodu súčasnej situácie tri (3) mesiace až po ukončení pandémie, takže audit bude
vykonávaný až po tomto termíne.
Mária Spišáková, poslankyňa – ďakuje za vysvetlenie, bude podľa toho aj hlasovať.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hlasovanie za stanovisko hlavného kontrolóra,
ktoré obecné zastupiteľstvo má vziať na vedomie a stanovisko finančnej komisie.
U z n e s e n i e č. 370/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.1 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019/stanovisko hlavného kontrolóra
obce a finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
I.
b e r i e na v e d o m i e
a)
stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 01. 05. 2020 k návrhu záverečného účtu
obce Gemerská Poloma za rok 2019,
b)
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok
2019.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Mária Spišáková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

Strana 10 z 37

K bodu 5.2 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie
obce a rozpočtovému hospodáreniu/schválenie bez výhrad
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hlasovanie k schváleniu záverečného účtu obce.
Ešte raz pripomína, že schválenie záverečného účtu je, stále je - len je buď s výhradami, alebo
s pripomienkami, ktoré musia byť písomne predložené. Starostka dáva hlasovať a pýta sa: kto
je za schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia bez výhrad?
U z n e s e n i e č. 371/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.2 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
a rozpočtovému hospodáreniu/schválenie bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
neschvaľuje
záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie obec vrátane
rozpočtovej organizácie obec za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
0 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.3 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie
obce a rozpočtovému hospodáreniu/schválenie s výhradami
Návrhy poslancov:
- nakoľko záverečný účet je možnosť schváliť do 30. 06. kalendárneho roka žiadala by ho
dopracovať/Mária Spišáková, poslankyňa.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom: poslanci teraz môžu záverečný
účet schváliť s pripomienkami. Do 30. 06. sa poslanci zísť nemusia. Starostka dáva hlasovať:

Strana 11 z 37

Kto je za schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia s výhradami, s písomnými
pripomienkami?
Poznámka: HLASOVANIE JE ZASTAVENÉ.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – má zato, že poslanci majú v hlasovaní chaos, nevedia za čo
hlasujú a pýta sa , že s ktorými pripomienkami písomnými má starostka na mysli – pripomienky
poslankyne Márie Spišákovej?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že boli predložené pripomienky a boli
vysvetlené a zjavne to nestačí.
Mária Spišáková, poslankyňa – nedá sa e-mailom komunikovať, potrebovala si to
vydiskutovať s pánom Tišliarom, aj keď jej na to odpovedal, ale podľa jej názoru - nie je s tým
dobre uzrozumená, aké sú tie odpisy, aké sú tie opravné položky – pokiaľ by to bol tu nám
vysvetlil tak nemá problém.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že zatelefonujú. Prípadne je možnosť
urobiť tak, že nedajú hlasovať tú druhú – keď nebol schválený s výhradami bol schválený bez
výhrad – teda bol schválený s pripomienkami, pripomienky sa priložia k materiálu aj
vysvetlenie.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – v prípade, že nebude schválený, tak podľa poslankyne
je nutné zísť sa do toho 30. 06. ešte raz.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ale tu nie je taká možnosť.
Mária Spišáková, poslankyňa – ako to, že nie je taká možnosť?
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – pokiaľ je tam termín schválenia do 30. 06. a záverečný
účet sa teraz neschváli ani s pripomienkami ani bez pripomienok, čiže nebude schválený, tak
obecné zastupiteľstvo sa bude musieť zísť ešte do 30. 06.
Juraj Dovala, poslanec – by chcel vedieť, že to je možné schváliť s pripomienkami – keď sú
tam pripomienky, to znamená, že je tam dajaká chyba – nevie ako potom je.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pretože tie pripomienky boli, boli vysvetlené, čo
bolo aj opravené – tak tam bolo, ste to prečítali, tam bolo všetko, všetkým materiál poslala.
Juraj Dovala, poslanec – pani poslankyňa vždy nie je spokojná, potom nevie.
Mária Spišáková, poslankyňa – prezentuje svoje stanovisko, svoj názor – pokiaľ stačia
poslancom odpovede pána Tišliara – každý hlasuje za seba.
Marian Ferenc, poslanec – sa pýta, ako dopadlo hlasovanie s výhradami.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – ešte neprebehlo.
Marian Ferenc, poslanec – teda nedohlasovalo sa.
Mgr. Lillian Bronďošová,
starostka obce – v predmetnom dáva kladnú
odpoveď/(nedohlasovalo sa).
Marian Ferenc, poslanec – najprv sa je treba dať hlasovať za návrh s výhradami a pokiaľ sa
neodhlasuje ani to, môže sa hlasovať za návrh Jany Červenákovej. Žiada starostku, aby dala
ešte raz hlasovať – s výhradami.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pokračuje hlasovanie a starostka dáva hlasovať:
Kto je za schválenie záverečného účtu a celoročného hospodárenia s výhradami, ktoré je
potrebné predložiť písomne?
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U z n e s e n i e č. 372/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.3 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
a rozpočtovému hospodáreniu/schválenie s výhradami
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
neschvaľuje
záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie obec vrátane
rozpočtovej organizácie obec za rok 2019 s výhradami.
Hlasovanie:
za:
2 poslanci
Juraj Dovala, Marian Ferenc,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
6 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.4 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie
obce a rozpočtovému hospodáreniu/návrh na dopracovanie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať o návrhu pani Márie Spišákovej.
Mária Spišáková, poslankyňa – navrhovala dopracovať záverečný účet, aby sa potom mohol
schváliť do 30. 06. 2020.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – takže na základe návrhu pani Spišákovej
dopracovať a schváliť do 30. 06. 2020, kto je za jej návrh?
U z n e s e n i e č. 373/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
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K bodu 5.4 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
a rozpočtovému hospodáreniu/návrh na dopracovanie
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje
dopracovanie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a celoročné hospodárenie
obec vrátane rozpočtovej organizácie obec za rok 2019 a predloženie záverečného účtu obce za
rok 2019 a celoročné hospodárenie obec vrátane rozpočtovej organizácie obec za rok 2019
obecnému zastupiteľstvu do 30. 06. 2020.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.5 použitie rezervného fondu/stanovisko hlavného kontrolóra obce a závery
finančnej komisie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – návrh na použitie rezervného fondu
1.
stanovisko finančnej komisie
Záver a stanovisko finančnej komisie vo veci záverečného účtu:
Finančná komisia odporúča schváliť použitie rezervného fondu Obce Gemerská Poloma v
sume 65 300,25 EUR na bežné výdavky obce Gemerská Poloma, taktiež schvaľuje/navrhuje
zmenu účelu použitia prostriedkov rezervného fondu obce Gemerská Poloma v sume 40 000
EUR na rekonštrukciu príjazdového mosta k obecnému úradu schváleného uznesením č.
235/2019 zo dňa 28. 08. 2019 na bežné výdavky obce Gemerská Poloma.
2.
stanovisko hlavného kontrolóra obce
starostka cituje: „Obec Gemerská Poloma v roku 2019 hospodárila s rezervným fondom z roku
2018 vo výške 94.579,24 EUR. Použitie týchto finančných prostriedkov z RF bolo účelovo
určené OZ na využitie v roku 2019. Uznesením č. 177/2019 zo dňa 27.6.2019 OZ v Gemerskej
Polome bolo potvrdené, že tieto finančné prostriedky v celom objeme budú použité na tvorbu
rezervného fondu pre rok 2019. Uznesením č. 177/2019 zo dňa 27.6.2019 OZ v Gemerskej
Polome bolo potvrdené, že tieto finančné prostriedky v celom objeme budú použité na tvorbu
rezervného fondu pre rok 2019. Celoročné hospodárenie za rok 2019 po nevyčerpaných
účelových prostriedkoch a dotáciách vo výške 64 720,98 EUR hlavný kontrolór obce navrhuje
použiť na tvorbu RF pre rok 2020, tak ako je uvedené v stanovisku HK k záverečnému účtu
a celoročnému hospodáreniu obce. Po schválení prebytku finančných prostriedkov RF z roku
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2019 pre tvorbu RF v roku 2020 (64 720,98 EUR) a zohľadnení zostatku finančných
prostriedkov v RF z roku 2019 (52 579,27 EUR), bude jeho objem pre rok 2020 predstavovať
sumu 117 300,25 EUR. V Gemerskej Polome 27. 04. 2020, hlavný kontrolór obce Ing.
Miloslav Brezňan.“
3.
stanovisko ekonóma k predloženému materiálu: Výška podielových daní v mesiaci apríl bola
v sume 55 063 eur. Podľa jeho prepočtov výška na základe monitoringu fiškálnej
decentralizácie, čiže výnos dane z príjmov poukazovaný obciam bude v mesiaci máj v našej
obci v sume 34 997 eur, čiže viac ako o 20 000 eur nižší príjem z podielových daní, čiže o 36,44
percent menej oproti mesiacu apríl. Priemerná výška schválených podielových daní je suma 59
415 eur mesačne. Tento výpadok je čiastočne krytý zvýšeným príjmov podielových daní
v prvom kvartály, ktoré sme však aj predpokladali. Do ďalšieho obdobia nie je možné
predpokladať výšku príjmu podielových daní, nakoľko nevieme koľko ľudí na Slovensku
pracuje na 100 percent, koľko má náhradu príjmov 80 percent, prípadne 60 percent, koľko ľudí
je na OČR alebo PN. Prepočet podielových daní vie urobiť až na základe konkrétneho výberu
daní, na základe informácie ministerstva financií, že aká výška daní za aktuálny mesiac bola
odvedená. Nie je preto možné predpokladať, aká výška príde do konca roka, či sa príjmy
stabilizujú, zvýšia, alebo ešte poklesnú. Túto odpoveď zatiaľ nemáme a ani mať nebudeme. Je
potrebné brať do úvahy aj výpadok príjmov školskej jedálne. Od marca sme ako prvý zaviedli
úsporné opatrenia s cieľom znižovania výdavkov obce. Výdavky sa čerpajú len na
odstraňovanie havarijného stavu, boj s pandémiou a nevyhnutné výdavky spojené
s fungovaním obce. Nevieme však, či to bude postačujúce a práve, z týchto dôvodov bol
schválený zákon 67/2020 na to, aby si samosprávy mohli pomôcť v tejto krízovej situácii, a to
použitím vlastných rezerv. Rezervný fond sa bude čerpať len na odstránenie výpadkov príjmov
a až potom po vyčerpaní bežných príjmov. Pokiaľ to nebude potrebné rezervný fond sa nebude
čerpať, respektíve bude sa čerpať len a len do potrebnej výšky. Zostatok ostane nevyčerpaný.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – to znamená, že uviedol porovnanie minulý mesiac
– v apríli dostala obec z podielových daní 55 tisíc, tento mesiac v máji obec dostala len 35 tis.
to je o 36 percent menej. Priemerná suma mesačná z podielových daní je okolo 60 tis.- 59 415
eur, ktoré obec dostáva a máme zabezpečenú základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň,
školský klub a obecný úrad. Takže o 36 percent je menej ako minulý mesiac – toto je stanovisko
ekonóma.
Mária Spišáková, poslankyňa – pýta sa: tých 40 tisíc na rekonštrukciu mostu, či sa potom most
nebude robiť, alebo ako obec mieni pokračovať, pokiaľ sa presunú na bežné výdavky a na čo
sa použijú bežné výdavky, načo sa budú hradiť, pokiaľ chce obec presun na bežné výdavky.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obec už jednala aj s firmou, samozrejme obec
musela robiť aj iné opatrenia nielen v obci ale aj, čo sa týka týchto vecí. Most sa mal začať
prerábať už tesne vtedy, ako aj vznikla táto mimoriadna situácia, takže obec poprosila firmu,
aby chvíľu počkala s prevzatím stavby aj so začiatkom búrania a stavby, aby obec doriešila túto
situáciu. Samozrejme obec tieto prostriedky, ktoré boli na most určené vie obec vykryť aj
dnešnou súťažou, ktorú obec mala, aj predajom svojho majetku. Samozrejme nebude to –
možno začnú o týždeň, možno o dva – obec s nimi jednala, sú ústretoví. Tým, že obec nechce
prísť o dotáciu z vlády, ktorá je 15 tisíc, ktorú obec musí vyúčtovať tohto roku, a ktoré sú
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viazané na tento most, tak s nimi obec jednala, bol tu ich ekonóm aj ďalší pracovník, s ktorými
sa obec dohodla, že tento rok zaplatí obec len tých 15 tisíc a budúci rok sa dohodneme na
nejakých splátkach – môže to obec riešiť až budúci rok, keď sa prípadne ustáli, alebo situácia
bude znesiteľnejšia, čo sa týka financií.
Mária Spišáková, poslankyňa – pýta sa: na aké bežné výdavky chce obec použiť rezervný fond.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – bežné výdavky, to je všetko/chod úradu, škola,
učiteľom, učiteľkám, v školskej jedálni, ostatným zamestnancom, školský klub, všetko – mzdy.
Ondrej Tompoš, poslanec – oponuje, že tento rezervný fond nebol vytvorenú na školu
a podobné, ale pre potreby obce, keď je nejaká situácia napr. jarčeky a podobne.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – súhlasí s poslancom, preto je potrebné ho preložiť
a z toho dôvodu aj štát prijal to patrenie, že obce môžu tieto prostriedky určiť na tieto.
Juraj Dovala, poslanec – sa pýta, že škola má vlastné financie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – škola vlastné financie nemá. Všetko je
financované z obce. Už na začiatku obec na to upozorňovala - mala sedenie aj s riaditeľkou
materskej školy (MŠ), s riaditeľom základnej školy (ZŠ) – zamestnanci MŠ, školská jedáleň,
školský klub a škola bez pedagogických zamestnancov idú na 80 percent, učitelia idú na 100
percent podľa pokynov a usmernení – to všetko ide od obce.
Marian Ferenc, poslanec – sa pýta: nedostávajú peniaze z krajského školského úradu?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v opýtanom (Mariana Ferenca) podáva zápornú
odpoveď. To je tiež stále od obce.
Marian Ferenc, poslanec – sa pýta: či stále, alebo len teraz.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v opýtanom: stále, nielen teraz. Škola: tam sú
nepedagogický zamestnanci – nie učitelia (ŠKD MŠ, šk. jedáleň), tí sú platení z obce.
Marian Ferenc, poslanec – upratovačky, kuchár, údržbár.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce –v predmetnom dopĺňa: školská družina.
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že financované školstvo - je platené zo štátu, nie z obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie: nepedagogickí zamestnanci sú
platení z obce.
Juraj Dovala, poslanec – pýta sa, či on je platený z obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že poslanec Juraj Dovala, ako
údržbár školy je platený z obce.
Ondrej Tompoš, poslanec – hovorí, že toto nie je pravda,
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – je to pravda.
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že toto počuje prvýkrát.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – údržbár je platený od obce, ďalej hovorí, že takto
k tomuto hneď obec pristúpila.
Ondrej Tompoš, poslanec - nevidí sa mu to.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – aj riaditeľ, aj riaditeľka a obec spolupracovali a
riešili tieto veci.
Juraj Dovala, poslanec – má zato, že 25 percent je platený z obce kvôli tomu, že robí údržbára
pre jedáleň, ale 75 percent je platený normálne zo školstva.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že to takto nie je.
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Mária Spišáková, poslankyňa – sa pýta: kto potom platí učiteľov – má zato, že ich platí štát,
kto platí ostatných zamestnancov školy, prostriedky pošle štát, však boli na to vyčlenené
prostriedky od štátu a tie potom prepošle obci.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – prostriedky boli vyčlenené, pedagogických
zamestnancov platí štát. Obec tieto prostriedky už nedostane a neboli navýšené. Obec tieto
prostriedky už nedostane.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – chce sa opýtať ako je to teraz s aktivačnými
pracovníkmi a ostatných zamestnancov obecného úradu, ktorých oni majú na starosti – ako
teraz oni fungujú.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obec má opatrenia aj z úradu práce, ktoré sú od
začiatku dosť prísne, oni pozastavili zo začiatku (nevie na aké obdobie presne) pár týždňoch
nechodil žiadny z aktivačných pracovníkov (z paragrafov 10, 12, 52, 54) do práce, obec musela
tieto veci riešiť zamestnancami obce, postupne sa to uvoľňovalo, zatiaľ majú opatrenia, že sa
nemusia chodiť hlásiť – vedela by povedať poslankyňa Nemčková.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – ide jej o ostatných zamestnancov úradu – ide jej hlavne
o tie bežné výdavky, zamestnanci - ktorí majú na starosti aktivačných pracovníkov, oni sú na
tom ako?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vykonávajú všetko ostatné, kosia, pracú,
zabezpečujú, čo vie obec havarijné stavy/robia, naďalej pokračujú v jarkoch/robia opravy.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – chce sa opýtať, či majú krátenú mzdu (80 percent, akú
pracovnú dobu).
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v opýtanom: zamestnanci obecného úradu čerpajú
staré dovolenky, ale aj nové dovolenky; tí ktorí majú deti do 10 alebo 11 rokov čerpajú OČR v
kombinácii s dovolenkami starými, zatiaľ to má obec tak poriešené.
Juraj Dovala, poslanec – sa pýta, či majú toľko dovolenky, že to vedeli pokryť – veď ide o 2
mesiace.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – zamestnanci sa striedajú, musia chodiť do práce –
veď obec musí fungovať.
Juraj Dovala, poslanec – sa pýta, v akom režime pracujú (percentuálne).
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – kombinácia: traja (3) majú deti t. j. OČR v
kombinácii s dovolenkou starou, ale už aj nová.
Mária Spišáková, poslankyňa – v predmetnom: poslanec Dovala sa chcel opýtať, či títo
zamestnanci obce dostávajú 80 percent z platu.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom: nie, starostka povedala, že nie a že
obec má takéto opatrenia.
Juraj Dovala, poslanec – sa pýta, či majú zaplatené 80 percent , alebo 100 percent.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – odpovedá: nie, 100.
Juraj Dovala, poslanec – sa pýta, prečo on nemá 100, keď chodí do roboty ale 80 percent.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom: ale oni chodia do práce.
Juraj Dovala, poslanec – dáva na vedomie, že on tiež chodí do práce – každý deň chodí do
roboty a bolo mu povedané, že nemôže mať 100 percent zaplatené, lebo obec s tým nesúhlasí.
Janka Ciberajová, poslankyňa – sa informuje, v ktorej časti sa robia jarky, lebo pri pošte sa
zastavilo.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pri pošte sa zastavilo, dokončuje sa od Payera
smerom až dole k železnici (sú pri štvrtom (4.) dome od konca, tam už len niečo treba).
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že aj tak tomu nerozumie.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – sa informuje, či obec má nejakú informáciu, že tie
opatrenia, ktoré sa urobili v obci, koľko financií sa zníži v apríli; ak postupnosť bude taká aká
je, čo je predpoklad, že výpadok bude, čo bude, čo nie je malý výpadok, či sa obec nedostane
do zlej finančnej situácie. Počas komisie Ivana (PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa) hovorila
o katastrofickom stave na úrade - nevie, či je to pravda – ak dobre porozumel, čo by mohla
starostka potvrdiť, tak znamená to, že na úrovni bežných výdavkov, čo sa týka mestského úradu
a konkrétne máme na mysli platy, tak o nejakej veľkej úspore asi nedošlo mimo tých položiek,
ktoré sa dali nahradiť.
Mária Spišáková, poslankyňa – predkladá starostke list od poslancov prítomných na zasadnutí.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva list k prečítaniu.
Mária Spišáková, poslankyňa – číta list: „Vážená pani starostka Mgr. Lillian Bronďošová, Dňa
27. marca 2020 ste nám poslancom oznámili, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu pristupuje
naša obec k niektorým úsporným opatreniam. Domnievame sa, že aj iné opatrenia je potrebné
v obci urobiť – napríklad aj tým, že nebudeme mať dvoch starostov ako to počúvame od našich
voličov, obyvateľov našej obce. To, že pán Michalka pracuje na obecnom úrade je tŕňom v oku
mnohých občanov (má takú istú pracovnú náplň ako Vy pani starostka), preto si myslíme, že na
obecnom úrade by nemal pracovať a je potrebné zvážiť jeho pôsobenie na úrade. Pani
Hráneková je v dôchodkovom veku – minulý rok keď sme prijali pána Dorčáka na jej miesto
nám bolo povedané, že na jar pôjde do predčasného dôchodku, a tým nič nestratí, vlastne bude
ešte poberať podporu. Už tretí mesiac malé obecné služby fungujú v obmedzenom režime, máme
pracovníkov pracujúcich na projekty, preto sa oprávnene pýtame čo ona robí, akú má náplň
práce v tomto období a akú má pán Dorčák. Občania našej obce sú veľmi nespokojní s prácou
obecného úradu. Momentálne riešime čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky obce, preto
je na zváženie ako sa s tou situáciou vyrovnať. Navrhujeme, aby bol s nimi pánom Ing. Miroslav
Michalka a pani Viera Hráneková rozviazaný pracovný pomer a u pána Dorčáka počas
mimoriadnej situácie znížený pracovný úväzok na polovicu, to je na štyri (4) hodiny denne. Aj
tým opatrením, by sme ušetrili nemalé finančné prostriedky. Ďakujeme, poslanci obecného
úradu. Gemerská Poloma, dňa 05. mája 2020.“ Podpísaní: Ciberajová, Nemčková, M.
Spišáková, Dovala, Červenáková, Ferenc, Tompoš, Vešelínyi.
Poznámka: list tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom: jasné, že obec bude robiť ďalšie
opatrenia, starostka pristúpila, čo sa týka personálnych vecí – nebude to tu zverejňovať, to nie
je na zverejnenie, ale už pristúpila. Nie je to jednoduché, môžu jej poslanci veriť.
Mária Spišáková, poslankyňa – hovorí starostke, že vie, ale človek, čo počúva občanov – stále
poslancom povedia, že čo nerobia niečo poslanci, tak nevie, čo má odpovedať, pretože sú
nespokojní, má zato, že to nie je len názor poslankyne a nech sa vyjadria aj ostatní poslanci.
Ďalej informuje, že pán Galajda robí aj svoje súkromné veci počas pracovnej doby, dnes ho
videla s traktorom - išiel vyberať skruže na Ulici Dobšinskej a v traktore viezol svoje dve
maloleté deti, myslí si, že sa to nesmie.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – má zato, že poslanci vedia aká je situácia, nebude
to rozoberať – išiel pomôcť len obci, pretože tam niektorí tú skruž pekne zosunuli.
Mária Spišáková, poslankyňa – poslankyňa vie, že išiel pomôcť obci, ale sa pýta, prečo vozí
deti v traktore – ľudia sa pýtajú prečo vozí deti v traktore a čo im má človek povedať,
poslankyňa sa len pýta/nič v zlom, ale má zato, žeby si mal nejako zabezpečiť, aby tam nevozil
deti v traktore, a pýta sa čo ak sa niečo stane, išiel tam kde bolo mokro, traktor sa môže prevrátiť
a deti boli v traktore, a tak sa pýta kto potom bude za spôsobené zodpovedný – nevie, či sa
vyjadria aj ostatní.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – pokiaľ vie vec sa opakovane na zasadnutí rieši/viackrát.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že pristúpila aj k iným ráznejším
opatreniam, nebude to na zastupiteľstve zverejňovať, poslanci sa to určite dozvedia, vec je
v štádiu riešenia.
Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa – nie je poslankyni z povedaného zrejmé, že pokiaľ
povedala, že to tu nebude poslancom zverejňovať, a preto sa pýta - ako majú poslanci tlmočiť,
alebo ľudí informovať, alebo vedieť sa postaviť na stranu vedenia obce, keď starostka obce
nepoinformuje poslancov – poslanci sa potom veci dozvedia od ľudí skôr, alebo ako to je –
poslanci sú tu, prečo ich starostka nepoinformuje.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že pristúpila aj k prepúšťaniu,
ale keďže je to v štádiu riešenia nejde to takýmto spôsobom robiť. Predmetné je dosť
nepríjemné, chúlostivé a má zato, že aj poslancom by sa nepáčilo, keby sa takéto veci šírili.
Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa – nie je to zo zlého, ale pokiaľ majú spolupracovať, vedeli
by aj poslanci obhájiť, zastať sa vedenia obce, ale pokiaľ nevedia informovať a tieto avíza čo
dávajú starostke ...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – súhlasí a dala návrh, už je na PN-ke, teraz vec
nevie riešiť, tiež je tlačená z každej strany.
Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa – tieto avíza, čo sú – áno občania obce prispievajú svojimi
daňami, platia si komunálny odpad, preto sa chcú dozvedieť – dovolať svojej pravdy, alebo
práv, alebo chcú byť informovaní, alebo keď posielajú nejakú žiadosť, alebo sťažnosť na obec
očakávajú alebo odpoveď, alebo riešenie, Keď sa dlhodobo nerieši vládne potom nespokojnosť
medzi občanmi, lebo možno niekedy by stačilo niektoré veci vysvetliť. Nevie sa, čo sa deje
napríklad „ulica sťažovateľov“ nie je týmto občanom zrejmé, či je tam nejaká prevádzka, či sa
tam niečo zvára na čističke, opravuje, či prebieha nejaké reklamačné konanie, alebo – čo sa tam
deje, alebo je tam nejaká dielňa vytvorená, lebo to sú tiež energie a ona ako poslankyňa nevie
povedať, nevie vysvetliť, že čo je tam – je tam nejaká dielňa, alebo sa tam robí nejaká oprava,
alebo robí obec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom: rozumie. Hovorí, že to čo je na
liste napísané nie je len názor poslankyne Spišákovej, ale keď sú tam podpísaní aj iní poslanci...
Mária Spišáková, poslankyňa – dáva na vedomie, že list je názor všetkých poslancov, ona len
bola ochotná ho prečítať a doniesť, je to názor všetkých poslancov.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – list takto berie.
Ondrej Tompoš, poslanec – to hovoria ľudia, poslanci to dali len na papier – ľudia ich za to
hania, zastavujú a poslancovi nadávajú (uvádza príklad ako raz išiel s Milošom (hlavný
kontrolór obce/Ing. Miloslav Brezňan)) a bol svedkom, ako im jeden občan nadával – na
táboráku.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – má zato, že to bolo už dávno – na táboráku.
Ondrej Tompoš, poslanec – práve preto, že to bolo dávno.
Marian Ferenc, poslanec – má zato, že táto diskusia vznikla ohľadom úsporných opatrení a nie
je dokončený bod rezervný fond, keďže je návrh presunúť rezervný fond na bežné výdavky,
hovorí, že poslanci sú toho názoru, že nie celý rezervný fond by sa mal presunúť na bežné
výdavky a mali by sa hľadať rezervy, trebárs aj v personálnom obsadení obecného
zastupiteľstva, aby sa znížili trebárs výdavky na mzdy, na odvody a na všetko, takže odbehli od
rezervného fondu až k personálnym záležitostiam na obci a má zato, žeby sa mali vrátiť k bodu
rezervný fond, či sa schváli na bežné výdavky, alebo časť, alebo ako sa bude postupovať.
Ondrej Tompoš, poslanec – sa pýta: pokiaľ obec všetky peniaze presunie z rezervného fondu,
či obec nič nechce ponechať v rezervnom fonde, čo tam ostane a či je potrebný celý presun,
lebo má zato, že sú veci, ktoré sú potrebné na obci riešiť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – je tu jasne vyznačené, že nebude sa čerpať všetko,
bude sa čerpať len do tej miery ako bude potrebné, ostatné sa nechá.
Ondrej Tompoš, poslanec – v predmetnom rozumie, ale sa pýta kto to bude kontrolovať a či
potom na zastupiteľstve budú poslanci rozhodovať koľko tam pôjde?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že poslanci v tejto veci
rozhodujú (o rezervnom fonde), nik iný.
Marian Ferenc, poslanec – až bude málo rezervný fond obec pôjde do pôžičky.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – súhlasí s názorom poslanca Mariana Ferenca.
Marian Ferenc, poslanec – nik nevie, či to bude trvať dva (2) mesiace.
Ondrej Tompoš, poslanec – si nemyslí, že to bude taký výpadok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – nik to dnes nevie povedať. Aj ostatné obce, ktoré
nemali rezervné fondy, ako naša obec, tak idú do pôžičiek.
Návrhy poslancov:
- navrhuje, aby rezervný fond ponechali čiastočne, a to časť presunuli na bežné výdavky a časť
prostriedkov nech ostane v rezervnom fonde a podľa potreby sa môžu potom opätovne upraviť,
presun/Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – je potrebné konkretizovať: ako, koľko.
Ondrej Tompoš, poslanec – má zato, že koľko sa poslanci dohodnú.
Marian Ferenc, poslanec – vo veci výšky: polovicu, on by tridsaťtisíc nechal.
Janka Ciberajová, poslankyňa – pripomína, že ešte na obec prídu financie z predaja
Šramkovho domu, preto má zato, že nie potrebné všetko presunúť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – tieto financie prídu na obec, je tam lehota 30 dní.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – sa pýta, v akej výške sú bežné výdavky pre obec
mesačne, priemerne?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – zhruba 55 tisíc/všetko - faktúry, keď obec vyplatí
(plyn, elektrina, voda a všetky veci, ktoré sa týkajú)/bežný mesiac.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – čiže za apríl už obci už chýba 20 tisíc?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – za apríl obec potrebné financie dostala (50 tis.).
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – čiže v máji je 36?
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – priemer mesačný bol okolo 60 tisíc/obec dostávala,
za apríl obec dostala 55 tisíc, za máj obec dostala 35 tisíc – necelých.
Marian Ferenc, poslanec – zo Šramkovho domu sa dá dva (2) mesiace dáko vyžiť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – len to je kapitálový – to pôjde na most.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – obec nevie koľko dostane od štátu.
Juraj Dovala, poslanec – všetko sa môže zmeniť/možnosť dostať viac, alebo menej.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – má zato, že sa nepredpokladá, že viac.
Marian Ferenc, poslanec – prosí poslancov o nejaké návrhy v predmetnom prerozdelení
rezervného fondu, ktoré ostanú v rezervnom fonde a presun do bežných výdavkov.
Návrhy poslancov:
- dáva návrh na presun 40 tisíc z rezervného fondu na bežné výdavky s tým, že predpokladaná
strata na bežné výdavky v mesiaci máji 20 tisíc, toľko isto dať na jún a že je predpoklad, že do
30. 06. sa ešte môžu stretnúť a túto situáciu prešetriť a postaviť k tomu ďalší postoj/Mgr. Jana
Červenáková, poslankyňa.
Poznámka: bez ďalších návrhov.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať vo veci rezervného fondu.
K bodu 5.5 použitie rezervného fondu/stanovisko hlavného kontrolóra obce a závery
finančnej komisie
U z n e s e n i e č. 374/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.5 použitie rezervného fondu/stanovisko hlavného kontrolóra obce a závery finančnej
komisie
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
b e r i e na v e d o m i e
a)
odporúčania zo zasadnutia finančnej komisie k návrhu na použitie rezervného fondu obce
Gemerská Poloma, ktorá sa konala dňa 01. 05. 2020,
b)
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na použitie rezervného fondu obce Gemerská
Poloma.
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Hlasovanie:
za:
6 poslancov
Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Alica Nemčková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.6 použitie rezervného fondu/v sume 65 300,25 EUR na bežné výdavky obce
Gemerská Poloma
U z n e s e n i e č. 375/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.6. použitie rezervného fondu/v sume 65 300,25 EUR na bežné výdavky obce
Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
neschvaľuje
použitie rezervného fondu Obce Gemerská Poloma v sume 65 300,25 EUR na bežné výdavky
obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:

za:
0 poslancov
proti:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.7 použitie rezervného fondu/v sume 40 000,00 EUR na bežné výdavky obce
Gemerská Poloma
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U z n e s e n i e č. 376/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.7 použitie rezervného fondu/v sume 40 000,00 EUR na bežné výdavky obce
Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje
použitie rezervného fondu Obce Gemerská Poloma v sume 40 000,00 EUR na bežné výdavky
obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.8 zmena účelu použitia prostriedkov rezervného fondu/v sume 40 000,00 EURrekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu
U z n e s e n i e č. 377/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.8 zmena účelu použitia prostriedkov rezervného fondu/v sume 40 000,00 EURrekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
neschvaľuje
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zmenu účelu použitia prostriedkov rezervného fondu obce Gemerská Poloma v sume 40 000,00
EUR na rekonštrukciu príjazdového mosta k obecnému úradu schváleného uznesením č.
235/2019 zo dňa 28. 08. 2019 na bežné výdavky obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
Marian Ferenc,

za:

1 poslanec

proti:
3 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
zdržal sa hlasovania:
4 poslanci
Juraj Dovala, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.9 list starostke obce od poslancov obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 378/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce Gemerská Poloma za rok 2019 a návrh
čerpania rezervného fondu
K bodu 5.9 list starostke obce od poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
b e r i e na v e d o m i e
list zo dňa 05. 05. 2020 adresovaný starostke obce Mgr. Lillian Bronďošovej od poslancov
obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
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K bodu 6. Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 05. 05. 2020 k bodu
rokovania č. 6.
Názov materiálu: Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma.
Materiál k bodu rokovania: dôvodová správa; návrh na uznesenie.
Príloha: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce Gemerská
Poloma a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma, náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie
na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu
Hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ku dňu 17. septembra 2020 končí volebné obdobie
hlavného kontrolóra obce. Obec musí pristúpiť k určitým veciam/schváliť podmienky
a podrobnosti o spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra v našej obci. Starostka chce
poprosiť, aby sa dohodli na dni, ktorý si stanovia, ktorý musí byť dňa voľby hlavného
kontrolóra - 60 dní počas funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra – takže od 17.
09. keď odpočítame 60 dní, tak od 17. júla prosí poslancov o nejaký termín, aby sa zišli na
obecnom zastupiteľstve, aby prebehli voľby hlavného kontrolóra. Starostka navrhuje do konca
júla to uskutočniť, pokiaľ je taká možnosť. Podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení „Deň
konania voľby hlavného kontrolóra“ vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Takže
od 17. júla prosí starostka poslancov, aby v uznesení uviedli deň obecného zastupiteľstva kedy
bude hlavný kontrolór zvolený. Keby hneď dali 17. 07. t. j. piatok – 40 dní predtým 07. 06., by
obec musela vyhlásiť výberové konanie, keby sa hneď v ten prvý deň, ako začína lehota 60dňová, lebo počas tých 60 dní musí prebehnúť voľba – koncom júla, alebo začiatkom augusta.
Mária Spišáková, poslankyňa – je za niektorý piatok (za 17.-stym, prípadne ďalší piatok).
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – 24. 07. 2020, minimálne 40 dní vopred vyhlási
obecné zastupiteľstvo výberové konanie s tým, že sa vykonajú voľby hlavného kontrolóra. Ešte
prosí poslancov určiť komisiu, ktorá bude otvárať obálky a vyhodnocovať splnenie podmienok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma – určiť troch (3) členov
z poslancov.
Mária Spišáková, poslankyňa – sa prihlasuje do komisie.
Návrhy poslancov:
- navrhuje poslankyňu Mgr. Janu Červenáková/Ondrej Tompoš, poslanec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce - navrhuje poslanca Ing. Jaroslava Vešelínyiho,
zároveň požaduje určiť predsedu tejto komisie.
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Návrhy poslancov:
- Ing. Jaroslava Vešelínyiho/Juraj Dovala, poslanec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – určuje za predsedu komisie Ing. Jaroslava
Vešelínyiho, za členky komisie Máriu Spišáková a Mgr. Janu Červenákovú.
Marian Ferenc, poslanec – sa pýta vo veci činnosti komisie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – komisia bude len otvárať obálky a všetky
náležitosti a volebná komisia bude určená už priamo na obecnom zastupiteľstve, volebná
komisia sa odoberie, určí spomedzi seba predsedu a už budú pokračovať.
Ondrej Tompoš, poslanec – sa pýta: koľko členná bude predmetná komisia.
Mária Spišáková, poslankyňa – volebná komisia len sčíta hlasy.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – volebná komisia sčíta hlasy, rozdá hlasovacie lístky
podľa návrhu voľby hlasovania (tajné/verejné) a sčíta hlasy, oznámi výsledky – to je iná
komisia.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – pýta sa vo veci: kvalifikačné a iné predpoklady: prax
vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti
(uvedené v dôvodovej správe) – chce sa spýtať, či tá prax môže mať dĺžku od jedného (1) týždňa
až po nekonečno, či neurčia nejaké minimum tej praxe?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – tak je to uvedené.
Návrhy poslancov:
- v bode 2 určuje písmeno b) je uvedené iné predpoklady navrhuje výmenu slova „iné“ za slovo
„ďalšie“ predpoklady,
- doplniť v bode 2 určuje písm. b) v prvej odrážke: preukázateľná prax minimálne 5 rokov
v oblasti verejnej správy.... ,
- flexibilnosť, samostatnosť, zmysel pre zodpovednosť a dôslednosť,
- znalosť legislatívy, kompetencií a právnych noriem na úrovni samosprávy/Mária
Spišáková, poslankyňa.
Mária Spišáková, poslankyňa – pozerala aj iné voľby – mali aj 3 roky prax, ale zväčša mali
uvedenú v podmienkach výšku praxe 5 rokov, má zato, že je potrebné tam uviesť aj dĺžku
praxe a nielen prax – môže mať týždeň prax vo verejnej správe.
Hlasovanie za: preukázateľná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejnej správy alebo prax v
riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti a navrhovaných zmien a doplnení
v bode 2. určuje písmeno b).
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
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PhDr. Ivana Antalová.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – potreba doplnenia diskusného príspevku - trvania
príspevku pre jednotlivých kandidátov – dala 5 až 10 minút.
Poslanci: maximálne 10 minút.
Mária Spišáková, poslankyňa – doplniť tiež v už uvedenom bode v ďalších predpokladoch:
práca s počítačom na užívateľskej úrovni (MS WORD, internet a elektronická pošta).
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan - nepočul dĺžku pracovného úväzku.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dĺžka pracovného úväzku je navrhovaná na 30
percent a plat je určený podľa paragrafu 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – sa pýta, či doteraz bol úväzok 50 percentný.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva kladnú odpoveď – je tam zmena.
Juraj Dovala, poslanec – v rámci úsporných opatrení.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – nie je to v rámci úsporných opatrení, aj predtým
bol 30 percentný pracovný úväzok, potom bola zmena a poslanci schválili 50 percentný, ale
napríklad aj okolité obce (Štítnik) tiež majú 30 percent, niektoré obce majú jedného kontrolóra
– sú spojené.
U z n e s e n i e č. 379/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
prerokovalo
návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská
Poloma, náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie
splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma.
1.
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 24. 07. 2020 za deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma,
ktoré sa uskutočnia v zasadačke OcÚ, Námestie SNP 211, Gemerská Poloma
2.
určuje
nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce
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Gemerská Poloma:
b) kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
c) ďalšie predpoklady:
- preukázateľná prax minimálne 5 rokov v oblasti verejnej správy alebo prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
- komunikatívnosť,
- organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť,
- flexibilnosť, samostatnosť, zmysel pre zodpovednosť a dôslednosť,
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni(MS WORD, internet a elektronická pošta),
- znalosť legislatívy, kompetencií a právnych noriem na úrovni samosprávy.
d) náležitosti písomnej prihlášky:
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania,
- osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016, t. j.:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo
k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť
týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu
a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo, štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského
štátu Európskej únie,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
- na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho
preukazu,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania
voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve,
- koncepcia o činnosti hlavného kontrolóra maximálne na 2 strany formátu A4.
Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma svoju písomnú
prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby hlavného kontrolóra t. j. do 10. 07. 2020 do 15.00 hod. v zalepenej
obálke označenej „Voľba Hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma - Neotvárať“ na
adresu: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma. Platí
odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne Obecného úradu Gemerská Poloma.
3.
určuje
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- dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 30% pracovný úväzok;
- plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
4.
a) z r i a ď u j e
Komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma
b) v o l í
- do funkcie predsedu:
Ing. Jaroslava Vešelínyiho
- do funkcie člena:
Máriu Spišákovú
Mgr. Janu Červenákovú
5.
schvaľuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma tajným hlasovaním.
6.
schvaľuje
dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred
hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní maximálne 10 minút. Jednotliví kandidáti
sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska).
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 7. Rôzne
K bodu 7.1 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 05. 05. 2020 k bodu
rokovania č. 7.
Názov materiálu: Podanie správy o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
prebytočného nehnuteľného majetku obce evidovaného na Liste vlastníctva č. 1045.
Materiál k bodu rokovania: dôvodová správa; návrh na uznesenie.
Príloha: Záznam z uzávierky obchodnej verejnej súťaže, Zápisnica o priebehu a vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom informuje:
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1.
Záznam z uzávierky obchodnej verejnej súťaže
Komisia pre posúdenie súťažných návrhov menovaná uznesením obecného zastupiteľstva č.
346/2020 zo dňa 26.02.2020 pozostávajúca z nižšie uvedených a podpísaných osôb potvrdzuje,
že v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Gemerská
Poloma vo vlastníctve obce Gemerská Poloma evidovaných na Liste vlastníctva č. 1045: 1.
dom so súpisným číslom 513, ul. 9. mája, 2. garáž so súpisným číslom 762, 3. pozemok, na
ktorom sú umiestnené obe stavby KN – C 393/1, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 503 m2, 4. pozemok KN – C 393/2, druh pozemku Záhrada o výmere 149 m2, do
konca lehoty na predkladanie návrhov (t. j. do 05.05.2020 o 15,00 hod.) doručil vyhlasovateľovi
svoje návrhy jeden navrhovateľ, resp. záujemca o kúpu: 1. Antónia Majerová, nar. ...., trvale
bytom Rožňava, Mierová 290/1, 048 01 Rožňava. Uzávierka bola vykonaná súčasne s
uplynutím lehoty na predkladanie návrhov, tento záznam bol ukončený dňa 05.05.2020 o 15,10
hod. Komisia pre posúdenie súťažných návrhov v zložení nasledovných členov: Mgr. Lillian
Bronďošová/prítomná, Ing. Miloslav Brezňan/prítomný, Janka Ciberajová/prítomná, Mgr. Jana
Červenáková/prítomná, Juraj Dovala/prítomný, Marian Ferenc/prítomný, Mgr. Alica
Nemčková/prítomná, Mária Spišáková/prítomná, Mgr. Peter Tišliar/neprítomný.
2.
Zápisnica o priebehu a vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – číta: 7. VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU
Z HĽADISKA VÝHODNOSTI/Komisia vyhodnotila súťažný návrh v rozsahu schválených
podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponúkaných podmienok. Po výmene názorov sa
členovia komisie k návrhu vyjadrili. Z vyjadrení vyplynul nasledovný záver:
Komisia konštatuje, že obchodná verejná súťaž bola ukončená ako úspešná a odporúča prijať
súťažný návrh zmluvy účastníka – Antónie Majerovej, nar. ...., trvale bytom Rožňava, Mierová
290/1, 048 01
Rožňava vo výške ponukovej kúpnej ceny 45 005,- € (slovom:
štyridsaťpäťtisícpäť eur). Komisia pristúpila k prijatiu nasledovného stanoviska pre starostku
obce a obecné zastupiteľstvo: Komisia všetkými hlasmi: žiada starostku obce o predloženie
Záznamu z uzávierky verejnej obchodnej súťaže a Zápisnice o priebehu a vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva a odporúča, aby
obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí vzalo na vedomie výsledok obchodnej verejnej
súťaže. Činnosť komisie sa skončila dňa 05.05.2020 o 16.50 hod. V Gemerskej Polome dňa 05.
05. 2020.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
U z n e s e n i e č. 380/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
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K bodu 7.1 vyhodnotenie OVS/predaj nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
I.
b e r i e na v e d o m i e
oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže, závery a výsledky komisie pre posúdenie
návrhov.
II.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy s Antóniou Majerovou, nar. .... trvale bytom Mierová
290/1, 048 01 Rožňava ako s uchádzačkou, ktorú odporučila komisia v rámci obchodnej
verejnej súťaže,
- postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu informácie starostky obce
1.
Zápis do materskej školy a základnej školy v obci
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – čo sa týka materskej a základnej školy vyhlásenie
zápisu, do materskej školy – obec s nimi spolupracuje, vyhlásený zápis bude online stým, že
sú určené aj podmienky pre rodičov, ktorí nemajú možnosť online prihlášky, aby tento zápis
urobili osobne, za dodržaní určitých hygienických a bezpečnostných podmienok. Čo sa týka aj
základnej školy obec spolupracuje s riaditeľstvom a s pedagógmi, po obci roznášame deťom
úlohy, pracovné zošity, aby vyučovanie pokračovalo od obdobia uzavretia základných škôl
v tomto režime. Zápis na základnú školu taktiež pán riaditeľ riešil.
2.
Konanie Polomského dňa 2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – konanie Polomského dňa 2020, každý rok iná
družobná obec uskutoční Polomský deň – tento rok tento deň mal byť uskutočnený v Čechách
v Pustej Polome, poslali obci pozvánku s podrobným programom a s pozvaním, ozvali sa
nedávno, keďže situácia je aká je, tento deň sa prekladá o celý rok. Takže na budúci rok, keď
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bude všetko v poriadku sa stretneme v Pustej Polome. Žiaľ aj v Čechách musia brať do úvahy
všetky opatrenia.
3.
Obchod BONUS MARKET CO Lučenec v obci
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – oznamuje, že obchod BONUS MARKET CO
Lučenec v obci bude otvorený 13. mája/budúcu stredu s otváracími hodinami: každý deň od
06.00 h do 18,00 h. sobota a nedeľa od 07,00 h. do 12,00 h. (čas otváracích hodín dopĺňa
poslankyňa Janka Ciberajová). Budúci týždeň v stredu otvárajú čomu sa veľmi obec teší.
4.
Michal Mlynár/záujem o kúpu obecného pozemku
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Michal Mlynár/písala poslancom – na minulom
obecnom zastupiteľstve mu dali poslanci stanovisko, že obecné zastupiteľstvo, by súhlasilo
s odpredajom pozemku a on sa pýta za akú cenu – starostka písala poslancom možnosti a cenu.
Žiadateľ povedal, že pokiaľ to bude nejaká vysoká cena, tak nemá potom záujem.
Marian Ferenc, poslanec a Ondrej Tompoš, poslanec – 3,30.
Ing. Jaroslav Vešelínyi, poslanec – sa pýta, či nejde o stavebný pozemok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva zápornú odpoveď, vo veci opýtania poslanca
In. Jaroslava Vešelínyiho.
Mária Spišáková, poslankyňa – dáva na vedomie, že ide o medzu, boli sa tam pozrieť.
5.
Košariská 2020
Marian Ferenc, poslanec – vzhľadom k tej situácii, ktorá je tu, či v prípade priaznivého vývoja
pandémie a uvoľnení ďalších fáz obec uvažuje, alebo celkom zamietla organizovanie
turistického výstupu na Košariská koncom júna. Je čas do konca mája, začiatkom júna, by sme
mohli – aspoň dva (2) týždne, aby sme sa mohli pripraviť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pokiaľ vie, teraz sa uvoľnilo, ale organizovanie
turistických – turistika individuálne sa dá/dvaja traja, ale toto dovtedy. Komisia môže pripraviť,
možno sa dovtedy uvoľnia ešte viacej tieto opatrenia, môže sa to týmto spôsobom pripraviť
a môže sa to realizovať.
Marian Ferenc, poslanec – sa pýta, či sa celkom zamietla tá možnosť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – tam už je aj varenie guláša a tieto veci, takže
podávanie stravy.
Marian Ferenc, poslanec – podľa vývoja situácie - začiatkom júna.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – si myslí, že keby hneď týždeň predtým obec
vedela, že sa nejako uvoľnia tieto podmienky, žeby to bolo možné zorganizovať, len je potrebné
ceny pozháňať.
Marian Ferenc, poslanec – dva (2) týždne treba.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – komisiu môže poslanec Marian Ferenc zvolať
a pripraviť.
K bodu 7.2 výpožičný čas pre verejnosť/zmena
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – čo sa týka tých uvoľňovania, by pokračovala. Od
zajtrajšieho dňa (06. 05. 2020) takisto okrem všetkých možných služieb je takisto sprístupnená
aj knižnica, zatiaľ starostka sa rozprávala s Danou/knihovníčkou o tom, žeby sa aspoň na jeden
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(1) deň, navrhovali sme stredu, sprístupnila pre obyvateľov, s tým, že by obec zabezpečila
aspoň na ten deň niečo teplé pre Danku.
Dana Červenáková/knihovníčka – zatiaľ len z toho titulu na jeden deň, pretože je tam vypnuté
kúrenie nie je možné tam vydržať dlhšie. Pýta sa, či otváracie hodiny zostávajú.
Marian Ferenc, poslanec – tak ako sú otváracie hodiny v stredu.
Dana Červenáková/knihovníčka – otváracie hodiny: pondelok/8,00 do 16,00 h., streda/8,00
do 17,00 h., piatok od 8,00 do 17,00 h.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ponechať zatiaľ len stredu.
Dana Červenáková/knihovníčka – otváracie hodiny na tento jeden deň je potrebné schváliť
poslancami.
Marian Ferenc, poslanec – pýta sa, či len na jeden týždeň.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva zápornú odpoveď a dodáva, že len do času,
kým sa nebude môcť, pretože obec v každej budove vypla kúrenie.
Marian Ferenc, poslanec – pýta sa, či na obdobie jedného, dvoch týždňov len streda a potom
normálna trojdňová prevádzka.
Dana Červenáková/knihovníčka – v predmetnom sa pýta na realizáciu rekonštrukčných prác.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – rekonštrukčné práce/podľa toho – ešte nevie
povedať.
Návrhy poslancov:
- navrhuje stredu po dobu dvoch týždňov/Marian Ferenc, poslanec,
- navrhuje stredu do konca mája/Ondrej Tompoš, poslanec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, kedy končí vykurovacie obdobie
Marian Ferenc, poslanec - v predmetnom: 15-steho.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – mája? - tak, to je akurát.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – prihlasuje sa do tejto diskusie, keďže aj tak je
predpoklad, že do konca júna sa stretnú, lebo záverečný účet musia schváliť - má zato, je to
možné dať do najbližšieho zastupiteľstva.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – koniec vykurovacej sezóny už je.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – lenže tam je vykurovacia sezón zastavená už mesiac
(1), skoro dva mesiace (2). Poslankyni je už teraz zima a ona tam má sedieť osem (8) hodín.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – starostka o tomto vie, ako poslanci schvália tak
bude.
Marian Ferenc, poslanec – podporuje návrh Ondreja Tompoša do konca mája.
Ondrej Tompoš, poslanec – v predmetnom: do konca mája a potom sa bude vidieť.
U z n e s e n i e č. 381/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
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K bodu 7.2 výpožičný čas pre verejnosť/zmena
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje
zmenu výpožičného času obecnej knižnice v Gemerskej Polome pre verejnosť od 13. mája
2020 do 31. mája 2020, ktorá bude otvorená každú stredu v čase od 8,00 hodiny do 17,00
hodiny.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
6.
Kladenie vencov
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pripomína kladenie vencov, ktoré bude
uskutočnené tiež za určitých sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení. Po dohode
s pánom Jurajom Sústrikom prídu len traja (3), starostka urobí rozhlasovú reláciu aj s hudbou
do obecného rozhlasu, položia veniec na Námestí SNP, a potom zamestnanci obce vezmú vence
a položia tiež na Kurtákovej aj na Flôse – takže týmto spôsobom bude zabezpečené aj kladenie
vencov, pretože 75. výročie oslobodenia republiky si musíme pripomenúť/štvrtok o 12 hodine.
Mária Spišáková, poslankyňa – už minule bolo povedané, že sa opraví pomník/Námestie SNP,
rozpadáva sa a budú sa klásť vence – má k tomu svoj názor, chce sa opýtať, čo robil Marian
Ďuriček na obci a pýta sa, či ho nestihnú teraz na jar opraviť?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že pomník potrebuje celú
rekonštrukciu. Obec dala žiadosť o financie cez výzvu, ktorú dalo ministerstvo práve na 75.
výročie pre každú obec, takže aj naša obec žiadala do troch tis. eur, zatiaľ neprišla odpoveď,
ale hneď na začiatku, nevie presne kedy obec žiadala, takže obec čaká. Časový harmonogram
obec dala tak, že to stihne opraviť do oslobodenia. Zatiaľ odpoveď neprišla. Všetky obce týmto
spôsobom žiadali opravy pamätníkov druhej (2.) svetovej vojny. Tento pamätník nie je 2. sv.
vojny, tento pamätník je aj prvej (1.) aj druhej (2.) – starostka dúfa, že nebude obec nebude
vyradená – určite pamätník obec opraví aj keď neskôr, kým sa vence položia. Vatra sa konať
nebude, vatru obec prekladá na SNP, alebo až o rok (1).
7.
Mária Spišáková, poslankyňa – má toho viac, ale aj jej už je zima, ale musí to povedať, lebo
jej to nedá.
1. KZ 12/2019
Kúpna zmluva č. 12/2019 – žiadala starostku obce, aby ju poslankyni predložili - originál. Na
tejto zmluve sú účastníci desiati (10), pričom Vlčáková, Ciberajová a ešte jeden (1), alebo tieto
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dve - mali byť uzavreté zmluvy do 30. 10. podľa uznesení obecného zastupiteľstva. Na tejto
zmluve sú aj účastníci, ktorých zmluvy majú schválené, že sa majú uzavrieť do 31. 07. 2020 a
bolo o nich rozhodnuté na zastupiteľstve 06. 11. – pýta sa ako táto zmluva mohla byť
zverejnená na internete 29. 10., keď k tomu poslanci schvaľovali kúpu, alebo predaj 06. 11. –
nechápe, to je v rozpore so zákonom a zmluvy - každá zmluva má mať podpis, dátum,– majú
byť prečiarknuté meno, zakryté – táto je bez dátumu, podpisu, bez všetkého. Táto zmluva tam
bola vsunutá, tak ako bol vsunutý Bašták, ako bol vsunuté Žolková, Demko a ďalší a takisto
bola táto zmluva vsunutá tam – bez podpisov, bez dátumov. Takto sa zmluvy nezverejňujú –
každá ma obsahovať dátumy a podpisy, ako napríklad zmluva s Paškom, kde je okrúhla
pečiatka a podpis a všetci účastníci zmluvy osobitne, na jednej zmluve môžu byť účastníci,
ktorí sú na jednom (1) liste vlastníctva – je to protiprávne, nesúhlasí s takýmto postupom
a s takýmito – nevie ako to má nazvať/machinácie, alebo nevie čo? Odpoveď bude čakať
ďalšom zastupiteľstve – prečo tá zmluva bola takto zverejnená – 29. 10. , keď len 6. 11. poslanci
schvaľovali kúpu, predaj ostatným účastníkom.
2. zmluva s audítorom
K zmluve audítorovi, čo mala námietky, že nebola zmluva uzatvorená – na dobu neurčitú, lenže
predmet zmluvy je: urobiť audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31. 12. 2018, overenie
účtovníckej správy za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky k 31. 12., overenie
konsolidovanej uzávierky a výročnej správy za rok 2018, vykonanie k predmetu zmluvy je
povinný vykonať služby súvisiace do 31. 12. 2019 – pýta sa ako môže byť táto zmluva potom
na neurčito – tak potom na neurčito treba napísať všetky roky. Má zato, že táto zmluva nie je
platná, lebo tu mal urobiť audit za rok 2018, ako môže byť na neurčito, kde je tu, že má urobiť
audit za rok 2019, ako za rok 2020 – však to nie je v súlade.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obec urobí dodatok.
Mária Spišáková, poslankyňa – nevie, či ju chápu.
Marian Ferenc, poslanec – urobí sa nová zmluva.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – alebo dodatok.
Mária Spišáková, poslankyňa – zmluva na neurčito, tak ako?
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – v predmete zmluvy – každoročne.
Mária Spišáková, poslankyňa – tak potom dajme, že každoročne bude vykonávať audit.
Marian Ferenc, poslanec – je potrebné to opraviť.
Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa – dodatkovať zmluvu.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – zistí, keď stačí urobiť dodatok, alebo novú.
Mária Spišáková, poslankyňa – má toho viacej, ale keďže je tu zima, tak nie.
U z n e s e n i e č. 382/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
K bodu 7.3. interpelácie/poslankyňa Mária Spišáková
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
žiada
starostku obce
o písomné vyjadrenie vo veci interpelácií poslankyne Márie Spišákovej.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
8.
Janka Ciberajová, poslankyňa – dáva na vedomie:
1.
U Kalmana sú Cigáni z Rochoviec od nedele (03. 05. 2020) dnes to poslankyni volali.
2.
Zase bola dnes sťažnosť, že Jozef Galajda parkuje pred domom s autami, je potrebné mu
povedať, že je miesto pri kine, aby tam preparkoval – nie je to len názor poslankyne, ale aj
iných ľudí z obce, nevie, či to robí naschvál – je tam úzka cesta.
K bodu 7.3 odmena/hlavný kontrolór obce
návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. Miloslava Brezňana na tretí
štvrťrok roku 2019 a na prvý štvrťrok roku 2020 – formou lístkov tajným hlasovaním.
- štvrtý štvrťrok roku 2019/zelený papier - 22 percent,
- prvý štvrťrok roku 2020/biely papier - 21 percent.
Poznámka: došlo k pochybeniu pri konečnom čítaní percent.
Finančná komisia po oprave:
- štvrtý štvrťrok roku 2019 - 3 percentá.
- prvý štvrťrok roku 2020 - 3 percentá,
U z n e s e n i e č. 383/2020
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020
___________________________________________________________________________
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K bodu 7. Rôzne
K bodu 7.4. odmena/hlavný kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. Miloslava Brezňana.
II.
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma:
a) vo výške 3 % mesačne za štvrtý štvrťrok roku 2019 vo výplatnom termíne obecného úradu
v Gemerskej Polome,
a) vo výške 3 % mesačne za prvý štvrťrok roku 2020 vo výplatnom termíne obecného úradu v
Gemerskej Polome.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
PhDr. Ivana Antalová.
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 9. Návrh na uznesenie
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa -prevádza súhrnné čítanie prijatých uznesení; prijaté
uznesenia/u-369/2019 až u-383/2020 z jedenásteho riadneho zasadnutia OcZ v Gemerskej
Polome.

K bodu 10. Záver zasadnutia
Starostka obce ďakuje všetkým za účasť a ukončuje zasadnutie OcZ. Zasadnutie je ukončené
o 19,55 hodine (dňa: 05. 05. 2020).
Zapísala: Dana Červenáková

Mgr. Lillian B r o n ď o š o v á,
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starostka obce

O v e r o v a t e l i a:

Marian F e r e n c

:

Mária S p i š á k o v á

:

