28. marec 2018
dvadsiate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome

U z n e s e n i e č. 275/2018
K bodu 2. Návrh na určenie rozsahu výkonu zastupovania starostu obce na úväzok 0,3
K bodu 2.1 zánik mandátu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13a ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
a)
rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a skončenie mandátu starostu obce
Gemerská Poloma Ing. Miroslava Michalku ku dňu 20. 03. 2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b)
písomné oznámenie zániku mandátu starostu obce Gemerská Poloma Ing. Miroslava Michalku.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
-

U z n e s e n i e č. 276/2018
K bodu 2. Návrh na určenie rozsahu výkonu zastupovania starostu obce na úväzok 0,3
K bodu 2.2 návrh na určenie výkonu zastupovania starostu obce Gemerská Poloma na úväzok
0,3
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
I.
b e r i e na v e d o m i e
písomné poverenie PhDr. Ivany Antalovej výkonom kompetencií zástupcu starostu obce
Gemerská Poloma zo dňa 29. 12. 2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
II.
schvaľuje
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plný rozsah výkonu zastupovania starostu obce Gemerská Poloma v rozsahu schváleného 0,3
úväzku starostu obce Gemerská Poloma od 29. 03. 2018 do konca volebného obdobia 2014 2018.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková,
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
-

U z n e s e n i e č. 277/2018
K bodu 3. Návrh na určenie rozsahu výkonu zastupovania starostu obce do konca
volebného obdobia 2014-2018
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13b ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
určuje
plat PhDr. Ivane Antalovej od 29. 03. 2018 do konca volebného obdobia 2014 – 2018 v rozsahu
0,3 úväzku za výkon zastupovania starostu obce Gemerská Poloma vo výplatnom termíne
obecného úradu v Gemerskej Polome a schvaľuje odmenu vo výške 30 % z platu vyššie
uvedeného úväzku za výkon zastupovania starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
II.
schvaľuje
do konca volebného obdobia 2014 – 2018 prítomnosť zastupovania starostu obce Gemerská
Poloma PhDr. Ivany Antalovej na obecnom úrade v čase od 15,00 hodiny do 17,30 hodiny.
Hlasovanie:
za:
8
Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
PhDr. Ivana Antalová
neprítomní pri hlasovaní: 0
-

U z n e s e n i e č. 278/2018
K bodu 4. Výkup, predaj, zámena a prenájom nehnuteľného majetku obce
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K bodu 4.1 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam/7 bytových
jednotiek
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení: PhDr. Ivana Antalová, zástupkyňa starostu
obce od predávajúceho: obch. meno ČECH, s. r. o., so sídlom K Surdoku 9, 080 01 Prešov, SR,
v zastúpení: Ing. Viliam Čech, konateľ, ktorá je výlučným vlastníkom nehnuteľností
zapísaných na LV č. 2515, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres
Rožňava: pozemku parc. č. KN-C 1172, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 159 m²,
v podiele 1/1 a stavby súpisné číslo stavby: 486, popis stavby: Bytový dom, postavený na
pozemku parc. č. KN-C 1172, druh zastavané plochy a nádvoria, ktorý pozostáva z celkového
počtu 7 bytových jednotiek.
II.
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP
211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení: PhDr. Ivana Antalová, zástupkyňa starostu obce –
ako kupujúceho a stane sa výlučným vlastníkom nehnuteľností (nižšie uvedených), a to od:
predávajúceho:
obch. meno ČECH, s. r. o., so sídlom K Surdoku 9, 080 01 Prešov, SR, IČO: 36 488 712, DIČ:
2020015602, zápis: Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.14446/P, v zastúpení:
Ing. Viliam Čech, konateľ, ktorá je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č.
2515, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres Rožňava:
a) pozemku parc. č. KN-C 1172, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 159 m², v podiele
1/1,
b) stavby súpisné číslo stavby: 486, popis stavby: Bytový dom, postavený na pozemku parc.
č. KN-C 1172, druh zastavané plochy a nádvoria, ktorý pozostáva z celkového počtu 7
bytových jednotiek, a to:
1. dvojizbový byt č. 1, na prízemí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 5580/44283,
2. dvojizbový byt č. 2, na 1. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 6142/44283,
3. dvojizbový byt č. 3, na 1. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 6159/44283,
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4. dvojizbový byt č. 4, na 2. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 6151/44283,
5. dvojizbový byt č. 5, na 2. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 6218/44283,
6. trojizbový byt č. 6, na 3. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 6958/44283,
7. trojizbový byt č. 7 na 3. poschodí bytového domu, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1,
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu vo výške 7075/44283 (poznámka: ďalej len „pozemok a bytový dom“; „súvisiaca
infraštruktúra“),
- stavby tvoriace prislúchajúcu technickú vybavenosť bytového domu, a to:
SO 02 – komunikácie a spevnené plochy, ktoré sú postavené na pozemku parc. č. KN-C
1174/10, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 1174/6 a na časti pozemku parc. č.
KN-C 1305/1, zapísané na LV č. 1348, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma, okres Rožňava, vo vlastníctve kupujúceho v podiele 1/1. SO 03 – sadové úpravy, SO
04 – vodovodná prípojka, SO 05 – kanalizačná splašková prípojka, SO 06 – kanalizačná
dažďová prípojka, SO 07 – NN prípojka a odberné elektrické zariadenie, SO 08 –
telekomunikačná prípojka, SO 09 – pripojovací plynovod + odberné plynové zariadenie, SO
10 – verejné osvetlenie, ktoré je postavené na pozemkoch: • parc. č. KN-C 1305/1, druh
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 306 m2 • parc. č. KN-C 1174/5, druh zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 231 m2 • parc. č. KN-C 1174/6, druh zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 3 268 m2 • parc. č. KN-C 1302/13, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 285
m2 • parc. č. KN-C 1302/23, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 339 m2 - to všetko
zapísané na LV č. 1348, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres
Rožňava, vo vlastníctve kupujúceho - obce Gemerská Poloma v podiele 1/1.
Bytový dom a súvisiaca infraštruktúra pozostávajúca zo stavieb SO 03 – sadové úpravy, SO
04 – vodovodná prípojka, SO 05 – kanalizačná splašková prípojka, SO 06 – kanalizačná
dažďová prípojka, SO 07 – NN prípojka + odberné elektrické zariadenie, SO 08 –
telekomunikačná prípojka, SO 09 – pripojovací plynovod + odberné plynové zariadenie a SO
10 – verejné osvetlenie, ktoré boli postavené na základe: stavebného povolenia vydaného
stavebným úradom Obec Gemerská Poloma č. j. 2015/701/002, zo dňa 12.02.2016, na stavbu
„Nájomný bytový dom /7 b.j./ a súvisiaca infraštruktúra“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
15.2.2016 a skolaudované dňa 28.2.2018 kolaudačným rozhodnutím Obce Gemerská Poloma
č. 2018/47/002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2018.
Súvisiaca infraštruktúra SO 02 – komunikácie a spevnené plochy, bola postavená na základe:
stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Obec Gemerská Poloma č. j. 2016/14/002,
zo dňa 5.2.2016, na stavbu „SO 02 – komunikácie a spevnené plochy, ktoré nadobudlo
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právoplatnosť dňa 15.2.2016 a skolaudované dňa 28.2.2018 kolaudačným rozhodnutím Obce
Gemerská Poloma č. 2018/48/002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2018.
Všetky byty v bytovom dome sú zhotovené v bežnom štandarde v súlade so zákonom č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
a v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Každý z bytov spĺňa
podmienky pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutie dotácie od
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ako aj podľa zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov platných ku dňu uzavretia kúpnej
zmluvy.
Bytový dom pozostáva z celkového počtu 7 bytových jednotiek, a to ako: 5 dvojizbových bytov
a 2 trojizbové byty. Celková podlahová výmera bytov (s balkónmi, bez pivníc) je 417,36 m².
Podlahová výmera jednotlivých bytov je : byt č. 1, sa nachádza na prízemí bytového domu,
dvojizbový byt, o celkovej výmere 52,06 m² (bez pivnice 2,93 m²); byt č. 2, sa nachádza na 1.
poschodí bytového domu, dvojizbový byt, o celkovej výmere 58,43 m² (bez pivnice 2,99 m², s
balkónom 1,48 m²); byt č. 3, sa nachádza na 1. poschodí bytového domu, dvojizbový byt,
o celkovej výmere 58,43 m² (bez pivnice 3,16 m², s balkónom 1,48 m²); byt č. 4, sa nachádza
na 2. poschodí bytového domu, dvojizbový byt, o celkovej výmere 58,43 m² (bez pivnice 3,08
m², s balkónom 1,48 m²); byt č. 5, sa nachádza na 2. poschodí bytového domu, dvojizbový byt,
o celkovej výmere 58,43 m² (bez pivnice 3,75 m², s balkónom 1,48 m²); byt č. 6, sa nachádza
na 3. poschodí bytového domu, trojizbový byt, o celkovej výmere 65,79 m² (bez pivnice 3,79
m², s balkónom 1,41 m²); byt č. 7, sa nachádza na 3. poschodí bytového domu, trojizbový byt,
o celkovej výmere 65,79 m², (bez pivnice 4,96 m², s balkónom 1,41 m²).
Byt sa rozumie byt vrátane prislúchajúcej časti na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach bytového domu. Príslušenstvom každého hore uvedeného jednotlivého bytu je:
kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica, s výnimkou bytu č. 1, ktorý nemá balkón.
Vybavením každého bytu je: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické telefónne
a plynové bytové prípojky okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie a kuchynská linka,
splachovacie WC, kombinovaný sporák, digestor, plynový kotol, stropné svietidlá, obklady
v kúpeľni a vo WC, dlažba v kúpeľni, vo WC a na chodbe, plávajúce podlahy v izbách.
Spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu: s vlastníctvom jednotlivých bytov je
spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami
domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodištia,
vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre
jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Spoločnými zariadeniami domu
sú: kočikáreň (na prízemí), bleskozvody, rozvody STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické,
plynové, telefónne prípojky, a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne
tomuto domu, v ktorom sú umiestnené prevádzané byty.
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Spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu.
Na každý byt pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, a to nasledovne: na byt č. 1 pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu vo výške 5580/44283; na byt č. 2 pripadá spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 6142/44283; na byt
č. 3 pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo
výške 6159/44283; na byt č. 4 pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu vo výške 6151/44283; na byt č. 5 pripadá spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 6218/44283; na byt
č. 6 pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo
výške 6958/44283; na byt č. 7 pripadá spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu vo výške 7075/44283.
Pozemky: pozemok, na ktorom je postavený bytový dom t. j. parcela č. KN-C 1172, druh:
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 159 m², je zapísaný na liste vlastníctva č. 2515,
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres Rožňava, a je vo
vlastníctve predávajúceho v podiele vo výške 1/1 a pozemky, na ktorých je postavená súvisiaca
infraštruktúra sú: • parc. č. KN-C 1305/1, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 306
m2 • parc. č. KN-C 1174/5, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 231 m2 • parc. č. KNC 1174/6, druh zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 268 m2 • parc. č. KN-C 1302/13, druh
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 285 m2 • parc. č. KN-C 1302/23, druh zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 339 m2 - všetky zapísané na LV č. 1348, katastrálne územie
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, okres Rožňava, vo vlastníctve kupujúceho – obce
Gemerská Poloma, v podiele 1/1.
Prevod sa vykonáva za odplatu.
Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená PhDr. Ivanou Antalovou, zástupkyňou starostu
obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma, nehnuteľnosti kupuje za kúpnu cenu:
393 221,77 EUR
(slovom: tristodeväťdesiattritisíc dvestodvadsaťjeden eur a sedemdesiatsedem centov).
Kúpna cena na jednotlivé položky predmetu kúpy v rozpise (tabuľka):
Kúpna cena

cena bez DPH/EUR

Bytový dom

DPH/EUR

Cena vrátane PH/EUR

305 833,33

61 166,67

367 000,00

38 148,56

7 629,71

45 778,27

byt č. 2

42 816,38

8 563,27

51 379,65

byt č. 3

42 816,38

8 563,27

51 379,65

byt č. 4

42 816,37

8 563,28

51 379,65

V tom : byt. č. 1
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byt č. 5

42 816,37

8 563,28

51 379,65

byt č. 6

48 209,64

9 641,93

57 851,57

byt č. 7

48 209,64

9 641,93

57 851,57

21 116,67

4 223,33

25 340,00

(SO 04)

4 966,67

993,33

5 960,00

-kanaliz. prípojka spl. (SO 05)

6 541,67

1 308,33

7 850,00

-komunikácie

(SO 02)

6 633,33

1 326,67

7 960,00

-spev. plochy(odst. pl.) (SO 02)

2 975,00

595,00

3 570,00

326 950,00

65 390,00

392 340,00

Súvisiaca infraštruktúra - SI 2. spolu:

5,00

1,00

6,00

V tom -kanaliz. prípoj. daž. (SO 06)

0,83

0,17

1,00

Súvisiaca infraštruktúra - SI 1. spolu:
V tom: -verejný vodovod

Cena BD + SI 1 celkom:

-elektrická prip.

(SO 07)

0,83

0,17

1,00

-plyn. prípojka

(SO 09)

0,83

0,17

1,00

-ver. osvetlenie

(SO 10)

0,83

0,17

1,00

-sadové úpravy

(SO 03)

0,83

0,17

1,00

-telek. prípojka

(SO 08)

0,83

0,17

1,00

326 955,00

65 391,00

392 346,00

729,81

145,96

875,77

327 684,81

65 536,96

393 221,77

Cena celkom vrátane SI 2 :
Pozemok
Cena celkom

Kúpna cena bude kupujúcim zaplatená nasledovne:
a) Pre bytový dom: Časť kúpnej ceny bytového domu vo výške 256 900,- EUR, bude uhradená
na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví na základe vystavenej faktúry predávajúcim z úveru
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. Druhá
zostávajúca časť kúpnej ceny bytového domu vo výške 110 100,- EUR bude uhradená na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví po písomnej výzve predávajúceho z prostriedkov (dotácie)
poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
podľa zákona č. 443/2010 Z. z.
b) Pre súvisiacu infraštruktúru: Časť kúpnej ceny za súvisiacu infraštruktúru (tj. kanalizačná
prípojka dažďová (SO 06), elektrická prípojka (SO 07), plynová prípojka (SO 09), verejné
osvetlenie (SO 10), sadové úpravy (SO 03), telek. prípojka (SO 08)) vo výške 6,- EUR,
nepokrytá z prostriedkov (dotácie) poskytnutých Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z., bude uhradená na účet predávajúceho na základe
vystavenej faktúry z vlastných finančných prostriedkov kupujúceho. Druhá časť kúpnej ceny
za súvisiacu infraštruktúru (vodovodná prípojka (SO 04), kanalizačná prípojka splašková (SO
05), Komunikácie a odstavné plochy (SO 02)) vo výške 17 720,00 EUR, bude uhradená na
účet predávajúceho, uvedený v záhlaví po písomnej výzve predávajúceho z prostriedkov
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(dotácie) poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. Tretia časť kúpnej ceny za súvisiacu infraštruktúru
(vodovodná prípojka (SO 04), kanalizačná prípojka splašková (SO 05), Komunikácie a
odstavné plochy (SO 02)) vo výške 7 620,00 EUR, nepokrytá z prostriedkov (dotácie)
poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
podľa zákona č. 443/2010 Z. z., bude uhradená na účet predávajúceho na základe vystavenej
faktúry z vlastných finančných prostriedkov kupujúceho.
c) Pozemok: Kúpna cena za pozemok vo výške 875,77 EUR bude uhradená na účet
predávajúceho na základe vystavenej faktúry z vlastných finančných prostriedkov
kupujúceho, obce Gemerská Poloma.
Odkúpenie pozemkov je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych vzťahov. Po
odovzdaní predmetu kúpy kupujúcemu vystaví predávajúci faktúru so splatnosťou do 60 dní od
jej vystavenia. Platba bude realizovaná: bankovým prevodom z účtu kupujúceho, alebo
úverového účtu financujúcej banky kupujúceho na bankový účet predávajúceho číslo účtu
IBAN: SK58 3100 0000 0043 4009 9041, vedený v Prima banke Slovensko, a. s.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
zástupkyňu starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemkov do majetku obce
s vlastníkom nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
-

U z n e s e n i e č. 279/2018
K bodu 5. Vyplácanie odmien voleným poslancom a členom komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 15 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
schvaľuje
vyplácanie odmien jedenkrát ročne vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome
voleným poslancom, voleným členom komisií poslancom a členom komisií - neposlancom pri
obecnom úrade v Gemerskej Polome.
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Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková,
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
-
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