Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), v súlade s VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu (v
znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
199/2019 zo dňa 29. 07. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 2: dvojizbového bytu na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486,
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne
s WC, kuchyne s obývačkou, spálne a balkóna s celkovou podlahovou plochou 58,43 m2;
k bytu prislúcha sklad a spoločný sklad aj pre ostatné byty v dome, a to na bicykle a kočíky –
v dome, ktorý je postavený na pozemku parcely reg. „C“ parcelné číslo 1172 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 159 m2 zapísaného na LV 2515, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma
Mgr. Jurine Ferenčíkovej, nar...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa
riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Sládkovičova 486,
ktoré boli po stavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b)
zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v
nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Mgr.
Jurinu Ferenčíkovú, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská Poloma bude
predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28.
08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 28. 08. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), v súlade s VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu (v
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znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
200/2019 zo dňa 29. 07. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 5: dvojizbového bytu na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486,
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne
s WC, kuchyne s obývačkou, spálne a balkóna s celkovou podlahovou plochou 58,43 m2;
k bytu prislúcha sklad a spoločný sklad aj pre ostatné byty v dome, a to na bicykle a kočíky –
v dome so súpisným číslom 486 na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome, ktorý je
postavený na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1172 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 159 m2 zapísaného na LV 2515, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
Zdenke Pánekovej, nar. ...., trvale bytom Sládkovičová 486, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa
riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Sládkovičova 486,
ktoré boli po stavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b)
zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v
nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Zdenku
Pánekovú nar. ...., trvale bytom Sládkovičová 486, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 28. 08. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), v súlade s VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu (v
znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
201/2019 zo dňa 29. 07. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 7: trojizbového bytu na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486,
na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne,
WC, spálne, kuchyne s obývačkou a balkónom s celkovou podlahovou plochou 65,79 m2;
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k bytu prislúcha sklad a spoločný sklad aj pre ostatné byty v dome, a to na bicykle a kočíky –
v dome so súpisným číslom 486 na Ulici Sládkovičová v Gemerskej Polome, ktorý je
postavený na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1172 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 159 m2 zapísaného na LV 2515, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
Tomášovi Romokovi, nar. ...., trvale bytom Sládkovičová 486, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2022
za výšku mesačného nájomného: 149,45 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájomnej zmluvy; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené;
o byt sa riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Sládkovičova 486,
ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b)
zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v
nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Tomáša
Romoka, nar. ...., trvale bytom Sládkovičová 486, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 28. 08. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností – pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
v zmysle uznesenia č. 206/2019 zo dňa 29. 07. 2019
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo
994/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2 zapísanú na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1,
novovytvoreného pozemku parcela č. 1313/14 o výmere 7m2 oddeleného geometrickým
plánom č. 125/2019 zo dňa 4. 6. 2019 vyhotoveným firmou GEOTOP Košice, s.r.o. Južná trieda
82, 040 17 Košice, úradne overeným pod číslom 180/19 dňa 3. 7. 2019, ktorý vznikol zlúčením
od pozemkov:
- parcely registra „E“ (pôvodné k. ú. Malá Poloma) číslo 682 – v geometrickom pláne diel č. 1
o výmere 6m2
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- parcely registra „C“ číslo 1313/23 – v geometrickom pláne diel č. 6 o výmere 1 m2
zapísaných na LV č. 1348, a to ich zlúčením
do výlučného vlastníctva
Márie Breznenovej, r...., narodená ...., trvale bytom Slanská s. č. 1, 049 22 Gemerská Poloma
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
formou predaja. Predmetné pozemky sú zastavané stavbou (dreváreň), sú neoddeliteľnou
súčasťou dvora patriaceho k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky, ktorá ich dlhodobo
riadne užíva, pričom pre obec sú prebytočné a nik iný oň neprejavil záujem.
Podmienky predaja nehnuteľností:
- náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – Mária Breznenová.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Máriu Breznenovú,
Slanská 1, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností – časti pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, v zmysle uznesenia č. 209/2019 zo dňa 29. 07. 2019
časť p o z e m k o v:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaných na LV č. 1348,
časť parcely registra „C“ číslo 1287/3 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 48 m2
– diel 9 o výmere 0,12 m2 zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely registra „E“ (pôvodné k.
ú. Malá Poloma) číslo 2948/1 orná pôda o celkovej výmere 15 m2 – diel 8 o výmere 8 m2 orná
pôda v zmysle geometrického plánu č. 93/2019 zo dňa 13. 05. 2019 vyhotoveným firmou
GEOTOP Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným pod číslom 146/19
dňa 24. 06. 2019
do výlučného vlastníctva
Ruženy Gazdíkovej, narodená ...., trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 376, 049 22 Gemerská
Poloma
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
formou predaja. Predmetné pozemky Ružena Gazdíková užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné
oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi. Pre obec je pozemok
o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem.
Podmienky predaja nehnuteľností:
- náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – Ružena Gazdíková.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Ruženu Gazdíkovú,
Hviezdoslavová 376, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností – časti pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, v zmysle uznesenia č. 210/2019 zo dňa 29. 07. 2019
časť p o z e m k o v:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaných na LV č. 1348, časť parcely
registra „C“ číslo 1287/3 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 48 m2 – diel 1
o výmere 10,00 m2 zastavaná plocha a nádvorie a 1285/1 zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 3714 m2 – diel 4 o výmere 3 m2 zastavaná plocha a nádvorie v zmysle
geometrického plánu č. 93/2019 zo dňa 13. 05. 2019 vyhotoveným firmou GEOTOP Košice,
s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným pod číslom 146/19 dňa 24. 06. 2019
do výlučného vlastníctva
Kataríny Nemčkovej, narodená ...., trvale bytom Jarková 577 s. č. 376, 049 22 Gemerská
Poloma
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Žiadateľka – Katarína Nemčková pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné
oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia s okolitými pozemkami a plotmi. Pre obec je pozemok
o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň neprejavil záujem.
Podmienky predaja nehnuteľností:
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- náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – Katarína Nemčková.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Katarínu Nemčkovú,
Jarková 577, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností - pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
v zmysle uznesenia č. 211/2019 zo dňa 29. 07. 2019
časť p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaných na LV č. 1348, časť parcely
registra „C“ číslo 1089/11 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1028 m2 – diel 1
o výmere 98,00 m2 zastavaná plocha a nádvorie v zmysle geometrického plánu č. 134/2019 zo
dňa 17. 06. 2019 vyhotoveným firmou GEOTOP Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice,
úradne overeným pod číslom 200/19 dňa 3. 7. 2019
do výlučného vlastníctva
MVDr. Mateja Zatrocha, narodený ...., trvale bytom L. Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovo právne usporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Žiadateľ – MVDr. Matej Zatroch pozemok užíva dlhodobo ako záhradu, stará sa o
neho a súčasné spája pozemky v jeho výlučnom vlastníctve.
Podmienky predaja nehnuteľností:
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci – MVDr. Matej Zatroch.
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech obce Gemerská Poloma k parcele: časť
parcely registra „C“ číslo 1089/11 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1028 m2 –
diel 1 o výmere 98,00 m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísané na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1 v zmysle geometrického plánu č. 134/2019 zo dňa 17. 06. 2019 vyhotoveným
firmou GEOTOP Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným pod číslom
200/19 dňa 3. 7. 2019, na ktorej sa nachádza kanalizačná prípojka - šachta, za účelom výkonu
správy, užívania, prístupu, údržby vrátane opráv, kontroly, zmien a rekonštrukcií na dobu
neurčitú. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne. Náklady spojené s vyhotovením a s vkladom
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o vecnom bremene do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného
bremena.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: MVDr. Mateja
Zatrocha, L. Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
v zmysle uznesenia č. 212/2019 zo dňa 29. 07. 2019
p o z e m o k:
novovytvorený pozemok parcela č. 1089/30 o výmere 77,00 m2 zastavaná plocha a nádvorie
oddelený geometrickým plánom č. 134/2019 zo dňa 17. 06. 2019 vyhotoveným firmou
GEOTOP Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným pod číslom 200/19
dňa 3. 7. 2019 od pozemku parcely registra „C“ číslo 1089/11 zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1028 m2 v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaného na
LV č. 1348,
do výlučného vlastníctva
Ing. VLADIMÍRA BODNÁRA, nar. ...., trvale bytom Fraňa Kráľa 463, 049 22 Gemerská
Poloma
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Ing. Vladimír Bodnár, nar. ...., trvale bytom Fraňa Kráľa 463, 049 22 Gemerská Poloma
pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a stará sa o neho.
Podmienky predaja nehnuteľností:
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci – Vladimír Bodnár.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Ing. Vladimíra
Bodnára, Fraňa Kráľa 463, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28. 08. 2019.
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Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
v zmysle uznesenia č. 213/2019 zo dňa 29. 07. 2019
p o z e m o k:
p. č. 1263/2 o výmere 49 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ v k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma zapísanej na LV č. 1348
do bezpodielového spoluvlastníctva
ŠTEFANA DOVČÍKA, nar. ....a ĽUDMILY DOVČÍKOVEJ, nar. ....obaja trvale bytom
Družstevná 80, 049 22 Gemerská Poloma
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Štefan Dovčík a Ľudmila Dovčíková pozemok užívajú dlhodobo ako súčasť dvora a je
riadne ohradený ako jeho súčasť. Pre obec je predmetný pozemok nepoužiteľný.
Podmienky predaja nehnuteľností:
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci – Štefan Dovčík a Ľudmila Dovčíková.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Štefana Dovčíka a
Ľudmilu Dovčíkovú, obaja trvale bytom Družstevná 80, 049 22 Gemerská Poloma bude
predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 28.
08. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 08. 2019 do 29. 08. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
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