30. júna 2016
jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

Pro g ra m
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
4. Prerokovanie požiadaviek a žiadostí občanov obce
5. Schválenie záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2015
6. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2016
7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2016
8. Schválenie kúpnych zmlúv na výkup pozemkov
9. Schválenie zmlúv s účasťou obce
10. Schválenie účasti obce na projekte Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
11. Schválenie účasti obce na projekte rekonštrukcie vnútorného osvetlenia objektov obce
12. Schválenie správy majetku obce ŠK POLOM Gemerská Poloma
13. Schválenie VZN č. 4/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebísk a domov smútku
14. Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
odpadmi na území obce Gemerská Poloma
15. Schválenie VZN č. 3/2016 o verejnej kanalizácii o odpadových vodách
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver zasadnutia
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stavebnými

U z n e s e n i e č. 62
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
A/schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce
Gemerská Poloma
2.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerská Poloma
3.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na
území obce Gemerská Poloma
4.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 12 % mesačne za prvý a
druhý štvrťrok roku 2016 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome
5.
druhú úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma pre rok 2016 ku dňu 30. 06. 2016
6.
záverečný účet obce Gemerská Poloma a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
7.
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo finančnom
náklade 36 632,06 EUR
8.
použitie rezervného fondu vo výške 36 632,06 EUR na splátku úveru
9.
žiadosť o materiálnu podporu šachového klubu Gemerskej Polomy so sídlom Pionierov č. 607,
049 22 Gemerská Poloma za rok 2016 vo finančnom náklade 700,00 EUR (slovom: sedemsto)
10.
účasť obce Gemerská Poloma na projekte Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom - Environmentálny fond, Martinská č. 49, 821 05 Bratislava
11.
plán práce hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma pre II. polrok roku 2016
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12.
Predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP – projekt s názvom „Výstavba zberného dvora
Gemerská Poloma“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, ktorá je zameraná
na Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologická úprava komunálnych
odpadov a maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške
30 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov
13.
Zmluvu o úvere č. 800/320/2016 uzatvorenú medzi: veriteľ – Štátny fond rozvoja bývania so
sídlom Lamčská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37; IČO 31749542; v zastúpení: Ing. Peter
Dolinský, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania a dlžník: obec Gemerská Poloma
so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing.
Miroslav Michalka, starosta obce
14.
Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenú medzi:
organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a. s. so sídlom Ružová dolina č. 6, 821
08 Bratislava; IČO 35 979 798; v zastúpení: Ing. Vladimír Šinák, predseda predstavenstva
a obcou: obec Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma;
IČO 00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
15.
Zmluvu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi uzatvorenú medzi: poskytovateľ obec Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO
00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce a objednávateľ 1 – INSA, s. r. o.
so sídlom Niklová, 926 01 Sereď; IČO 36 024 376; v zastúpení: Ing. Štefan Machalík, konateľ
a objednávateľ 2 – MACH TRADE, spol. s. r. o. so sídlom Niklová, 926 01 Sereď; IČO 31 347
011; v zastúpení: Ing. Štefan Machalík, konateľ
16.
Zmluvu o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb uzatvorenú medzi: objednávateľ
- obec Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO
00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce a poskytovateľ – SYNERGIES,
s. r. o. so sídlom Pribišova č. 15, 841 05 Bratislava; IČO 36 783 722; v zastúpení: Mgr. Gabriela
Šindlerová, konateľka
17.
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Zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej výstavby zberného dvora
z prostriedkov EU v obci Gemerská Poloma uzatvorenú medzi: objednávateľ - obec Gemerská
Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení:
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce a zhotoviteľ – ArchArt, s. r. o. so sídlom Partizánska č.
1282/16, 018 41 Dubnica nad Váhom; IČO 47834099; v zastúpení – zapísaný Matej Valjent,
konateľ – Radoslav Dzurko, ArchArt, s. r. o. – konateľ
18.
Zmluvu o dielo pre účely spracovania analyticko-strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2016 – 2022“ uzatvorenú medzi:
objednávateľ - obec Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská
Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka, starosta obce a zhotoviteľ –
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA so sídlom Mokrá Lúka č. 93, 050 01 Revúca; IČO
37899201; v zastúpení JUDr. Monika Štesková, štatutárka
B/poveruje
1.
starostu obce podpísaním zmlúv v schvaľovacej časti uznesenia
2.
starostu obce podaním žiadosti projektu Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom na Environmentálny fond, Martinská č. 49, 821 05 Bratislava
3.
starostu obce vziať späť Žiadosť o poskytnutie podpory č. ž/321/2016 od štátneho rozvoja
bývania
4.
poveruje starostu obce

zabezpečiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu

k výstavbe nového bytového domu (6 bytových jednotiek)
C/berie na vedomie
1.
správu o plnení uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.
súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k:
a) záverečnému účtu obce Gemerská Poloma k dňu 31. 12. 2015
b) k rozpočtovanému hospodáreniu obce Gemerská Poloma
c) ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2015
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3.
stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k návrhu druhej úpravy rozpočtu obce
Gemerská Poloma ku dňu 30. 06. 2016
4.
správu

nezávislého

audítora

o overení

konsolidovanej

účtovnej

závierky

a súladu

konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015
5.
zápisy zo zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania a športu konaných pri obecnom úrade
v Gemerskej Polome
6.
záznam zo zasadnutia Sociálnej komisie pri obecnom úrade v Gemerskej Polome
7.
postúpenie podnetu Viery Kučerákovej trvale bytom, Dovčíková č. 406, 049 22 Gemerská
Poloma, konanie vo veci podnetu je neopodstatnené
D/neschvaľuje
1.
žiadosť o finančnú pomoc Bohuslava Gunára, trvale bytom Slanská č. 213, 049 22 Gemerská
Poloma
2.
žiadosť Milana Gunára, trvale bytom Dobšinská č. 52, 049 22 Gemerská Poloma na kúpu
obecného pozemku KN-C č. 148/26, ostatné plochy o výmere 286 m2 pre účely využitia pastvy
pre zvieratá s odkazom na uznesenie č. 18 písmeno C bod 3 a písmeno E bod 1 zo dňa 25. 02.
2015
3.
účasť na projekte „Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce “Gemerská
Poloma
4.
uzatvorenie Zmluvy o úvere č. 800/321/2016 medzi: veriteľ – Štátny fond rozvoja bývania so
sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37; IČO 31749542; v zastúpení: Ing. Peter
Dolinský, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania a dlžník: obec Gemerská Poloma
so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing.
Miroslav Michalka, starosta obce.
E/ruší
5

1.
uznesenie číslo 34 zo šiesteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2015
2.
uznesenie číslo 48 z deviateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2016.
3.
uznesenie číslo 57 z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2016.

U z n e s e n i e č. 63
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
p r e r o k o v a l o – bez pripomienok
návrh zmluvy o výkone správy majetku obce Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č.
211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka, starosta
obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. so sídlom Komenského č. 50, 042
48 Košice; IČ DPH SK 2020063518; v zastúpení: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda
predstavenstva a Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva;
schvaľuje
1. zverenie majetku obce do správy pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. so
sídlom Komenského č. 50, 042 48 Košice; IČ DPH SK 2020063518; v zastúpení: Ing. Stanislav
Hreha, PhD., predseda predstavenstva a Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva v účtovnej
hodnote 5. 818,80 EUR (slovom: Päťtisíc osemstoosemnásť EUR a osemdesiat centov);
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce Gemerská Poloma so sídlom Námestie
SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav Michalka,
starosta obce do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom
Komenského č. 50, 042 48 Košice; IČ DPH SK 2020063518; v zastúpení: Ing. Stanislav Hreha,
PhD., predseda predstavenstva a Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva
zverený majetok
- vodárske zariadenia: 1
- vodovod (celková dĺžka): 71,62 m
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platobné podmienky za zverený majetok: cena za prevádzkovanie zvereného majetku bude
hradená v rámci výberu stočného od jednotlivých odberateľov pitnej vody v prospech VVS
účel majetku: v zmysle článku I. predmetnej zmluvy
čas výkonu správy: doba neurčitá
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán: v zmysle II. a III. článku predmetnej
zmluvy.
Za schválenie návrhu zmluvy hlasovalo 8 (slovom: osem) poslancov.
Proti schváleniu návrhu hlasovalo 0 (slovom: nula) poslancov.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zmluvu o výkone správy predmetného
majetku obce Gemerská Poloma 3/5 väčšinou všetkých poslancov;
ukladá
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o výkone správy majetku obce podľa
schvaľovacej časti uznesenia a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.

U z n e s e n i e č. 64
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje
kúpnu zmluvu č. 19/2016 (uvedenú v prílohe č. 27), ktorá upravuje vzťahy kúpy a predaja
pozemkov pod miestnymi komunikáciami za účelom majetkovo právneho usporiadania.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 65
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
prerokovalo
návrh na nakladanie s majetkom obce Gemerská Poloma, a to:
- pozemok parcely reg. C-KN, parcelné číslo 280/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1279 m2 v
katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348,
7

- pozemok parcely reg. E-KN, parcelné číslo 3395/3 – trvalé trávne porasty o výmere 13228
m2, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348;
- stavba, uzamykateľná budova – stavba športovej budovy, súpisné č. 672 nachádzajúcej sa na
pozemku parcely reg. C-KN č. 283 zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 v
katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma v areáli futbalového
a multifunkčného ihriska, zapísanej na LV č. 1348
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- pozemok parcely reg. C-KN, parcelné číslo 280/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1279 m2 v
katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348,
- pozemok parcely reg. E-KN, parcelné číslo 3395/3 – trvalé trávne porasty o výmere 13228
m2, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348;
- stavba, uzamykateľná budova – stavba športovej budovy, súpisné č. 672 nachádzajúcej sa na
pozemku parcely reg. C-KN č. 283 zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 v
katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma v areáli futbalového
a multifunkčného ihriska, zapísanej na LV č. 1348;
- vodovodná, kanalizačná, NN prípojka, sociálne zariadenia, dve železné zastrešené tribúny,
lavičky pre divákov, dva prenosné (pôvodné novinové) stánky, dva prenosné kontajnery
nachádzajúce sa v areáli ihriska, multifunkčné ihrisko s príslušenstvom nachádzajúce ho sa na
parcele C-KN 280/2 trvalé trávne porasty o výmere 1279 m2 v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348, a oplotenie oboch ihrísk
nachádzajúceho sa na pozemok parcely reg. E-KN, parcelné číslo 3395/3 – trvalé trávne porasty
o výmere 13228 m2, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, v katastrálnom území
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na LV č. 1348;
subjektu: občianskym združením – Športový klub POLOM Gemerská Poloma so sídlom Letná
č. 672, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 20148737; v zastúpení: Štefan Dorčák, štatutár;
za účelom podpory a rozvoja športu, telovýchovy, prevádzkovania športových činností,
organizovania športových a spoločenských podujatí, zabezpečovania činnosti subjektu
na dobu určitú: do 31. 12. 2026 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 1,00 EUR/1
rok; za podmienok uvedených v čl. V., VI. a VII. nájomnej zmluvy; z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa, ktorý je daný všeobecným záujmom podporovať športové aktivity, a tým
prispievať k zdravému životnému štýlu a k zlepšeniu kvality života – vytvorenia lepších
podmienok pre telesný i duševný rozvoj detí, mládeže a podmienok pre prevenciu pred
negatívnymi vplyvmi rôznych závislostí.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu pozemku
a nebytového priestoru 3/5 väčšinou všetkých poslancov a ukladá starostovi obce
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.

U z n e s e n i e č. 66
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
p r e r o k o v a l o návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení:
Ing. Miroslav Michalka, starosta obce, a to:
a) bytového priestoru o výmere podlahovej plochy 49,83 m2 nachádzajúceho sa na 1. poschodí
(3. p.) bytového domu, vo vchode 0, súpisné číslo 44 postavenej na pozemku reg. č. 1114
zastavané plochy a nádvoria C-KN o výmere 287 m2, na Ulici Dobšinskej, v katastrálnom
území Nižná Slaná, obce Nižná Slaná – závod, zapísanej na LV. č. 748 obce Gemerská Poloma;
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
prináležiaceho k predmetnému bytu vo výške 833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748,
katastrálne územie Nižná Slaná,
c) spoluvlastníckeho podielu na predmetného pozemku, prináležiaceho k bytu vo výške
833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748, katastrálne územie Nižná Slaná,
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
a)
bytového priestoru o výmere podlahovej plochy 49,83 m2 nachádzajúceho sa poschodí 1.
poschodí (3. p.) bytového domu, vo vchode 0, súpisné číslo 44 postavenej na pozemku reg. č.
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1114 zastavané plochy a nádvoria C-KN o výmere 287 m2, na Ulici Dobšinskej, v katastrálnom
území Nižná Slaná, obce Nižná Slaná – závod, zapísanej na LV. č. 748 obce Gemerská Poloma,
b)
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
prináležiaceho k predmetnému bytu vo výške 833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748,
katastrálne územie Nižná Slaná,
c)
spoluvlastníckeho podielu na predmetného pozemku, prináležiaceho k bytu vo výške
833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748, katastrálne územie Nižná Slaná,
za účelom: bývania
na dobu určitú: do 31. 12. 2016 a odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: 100,00 EUR/mesiac (slovom: sto EUR za jeden mesiac)
s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom
s podmienkou úhrady „ušlého“ nájmu spätne vo výške 100,00 EUR za každý mesiac počnúc
od 01.01.2016 po dobu uzatvorenia nájomnej zmluvy z dôvodu, že byt v tomto období užíval;
s termínom ušlého nájmu do 31.09.2016 spolu s bežným nájmom na účet prenajímateľa: obce
Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227;
v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce, bankové spojenie: SK91 0200 0000
0026 7111 5051;
Pridelenie obecného nájomného bytu č. 7 – nájomca: Mária Szeplakiová, trvale bytom
Dobšinská č. 44, 049 25 Nižná Slaná, narodená 03. 03. 1956, štátne občianstvo: slovenské;
ukladá
starostovi obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prenájom schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 67
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje
zámennú zmluvu č. ZZ – 1/2016 uzavretú v súlade s Občianskym zákonníkom medzi
zmluvnými stranami – zamieňajúci: v prvom rade obec Gemerská Poloma, zastúpená Ing.
Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma,
ktorá je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma zapísanej na LV č.
1348, parcely registra “C“:
• parcelné číslo 326/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m2 v podiele 1/1 pod B1
a zamieňajúcim v druhom rade Jozefom Galajdom, rodeným Galajda, trvale bytom
Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma a manželkou Zuzanou Galajdovou, rodenou
Mlynáriková, trvale bytom Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma, ktorí sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma, parcely registra
“C“ zapísaných na:
LV č. 525
• 995/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 846 m2, v podiele 1/1 pod B1.
Zamieňajúci v prvom rade obec Gemerská Poloma sa stane

výlučným vlastníkom

novovytvorených parciel registra „C“, odčlenených od parcely registra „C“ číslo 995/1:
• číslo 995/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 32 m2,
• číslo 995/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m2 v podiele 1/1,
podľa geometrického plánu č. 118/2016 vyhotoviteľa GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda
82, 040 17 Košice, úradne overeným dňa 17. 05. 2016 pod číslom 122/16.
Zamieňajúci v druhom rade Jozef Galajda a manželka Zuzana Galajdová, sa stanú
bezpodielovými spoluvlastníkmi parcely registra „C“ :
• parcelné číslo 326/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m2 v podiele 1/1.
Zamieňajúce strany sa dohodli na zámene nehnuteľností. Obec Gemerská Poloma
zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom – starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22
Gemerská Poloma zamieňa pozemok o výmere 120 m2. Manželia Jozef Galajda, rodený
Galajda, trvale bytom Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma a Zuzana Galajdová,
rodená Mlynáriková, trvale bytom Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma zamieňajú
pozemky spolu o výmere 108 m2.
Prevod sa vykonáva bez odplaty.
Prevod sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky, vo vlastníctve manželov Jozefa Galajdu,
rodeného Galajda, trvale bytom Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma a Zuzany
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Galajdovej, rodenej Mlynáriková, trvale bytom Dovčíková č. 538, 049 22 Gemerská Poloma
sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami na Ulici 9. mája a Dovčíková v Gemerskej
Polome a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 68
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
súhlasí
s vykonaním projektu Jednoduché pozemkové úpravy: katastrálne územie Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, časť zvaná Konopiská.

U z n e s e n i e č. 69
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
ruší
uznesenie č. 32 v časti kúpne zmluvy č. 83/2015 a časť textu obsiahnutého v tabuľkovej časti
prílohy č. 17 zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome zo dňa 28.
októbra 2015.

U z n e s e n i e č. 70
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, konaného dňa
30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje

kúpne zmluvy č. 5/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016,
15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016,
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(uvedené v prílohe č. 28), ktoré upravujú vzťahy kúpy a predaja pozemkov pod miestnymi
komunikáciami v obci Gemerská Poloma za účelom majetkovo právneho usporiadania.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 71
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, konaného dňa
30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje

kúpnu zmluvu č. 83/2015 (uvedenú v prílohe č. 29), ktorá upravuje vzťahy kúpy a predaja
pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci Gemerská Poloma za účelom majetkovo
právneho usporiadania.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 72
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje
KZ 58/2015 -

odkúpenie pozemkov v súlade s geometrickým plánom číslo 154/2015

vyhotoveným firmou GEOTOP Košice, s. r. o. Južná trieda 82, 040 17 Košice, do majetku obce
Gemerská Poloma – Námestie DSNP s. č. 2011, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce.
P r e d á v a j ú c i sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Gemerská Poloma parcely registra „E“ pôvodné katastrálne územie Malá Poloma zapísané:
na LV číslo 1460
• 266 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 565 m2
Zuzana Spišiaková r. Galajdová, Lipová 534, 049 22 Gemerská Poloma, pod B1 v podiele
1/4,
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Marek Galajda r. Galajda Sládkovičova 471, 049 22 Gemerská Poloma, pod B2 v podiele
1/4,
na LV číslo 1464
• 272 orná pôda o výmere 15 m2
Štefánia Dovčíková r. Dovčíková, Strojnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, pod B4 v podiele
1/12,
MUDr. Božena Ciberajová r. Ciberajová, Hviezdoslavova 447, 049 22 Gemerská Poloma,
pod B5 v podiele 1/2,
na LV číslo 1465
• 278 záhrady o výmere 55 m2
Ján Cirbus r. Cirbus, Betliarska 304, 049 22 Gemerská Poloma, pod B2 v podiele 1/24,
Regina Puškášová r. Szakáčová, Partizánska 389, 049 22 Gemerská Poloma,

pod B4

v podiele 5/9,
Mgr. Iveta Kyselová r. Cirbusová, Šafárikova 231, 049 22 Gemerská Poloma, pod B7
v podiele 1/24,
na LV číslo 1537 parcela registra „C“ číslo:
• 1286/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
Štefánia Dovčíková r. Dovčíková, Strojnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, pod B4 v podiele
1/18.
K u p u j ú c i obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 2011, 049 22 Gemerská Poloma,
v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce kupuje v súlade s geometrickým
plánom č. 154/2015, vyhotovený firmou GEOTOP Košice, s. r. o. so sídlom Južná trieda č. 82,
040 14 Košice podiel predávajúcich z novovytvorených parciel registra „C“ číslo:
LV č. 1460 - oddeleného od p. registra „E“ č. 266
• č. 820/2; o výmere 31 m2 zastavané plochy; podiel 1/2 – diel geometrického plánu č. 2
LV č. 1464 - oddeleného od p. registra „E“ č. 272
• č. 820/3; o výmere 12 m2 zastavané plochy; podiel 7/12 – diel geometrického plánu č. 7
LV č. 1465 - oddeleného od p. registra „E“ č. 278
• č. 820/5; o výmere 23 m2 zastavané plochy; podiel 23/36 – diel geometrického plánu č. 8
• č. 823/2; o výmere 23 m2 záhrady; podiel 23/36 – diel geometrického plánu č. 9
a podiel z parcely registra „C“
• č. 1286/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 – podiel 1/18 , t. j. 1 m2.
Kúpna cena bude vyplatená nasledovne:
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Zuzana Spišiaková r. Galajdová
– parcela registra „C“ č. 820/2, podiel 1/4 o výmere 7,75 m2 v cene 25,60 EUR,
Marek Galajda r. Galajda
– parcela registra „C“ č. 820/2, podiel 1/4 o výmere 7,75 m2 v cene 25,60 EUR,
Ján Cirbus r. Cirbus
– parcela registra „C“ č. 820/5, podiel 1/24 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR,
– parcela registra „C“ č. 823/2, podiel 1/24 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR,
Regina Puškášová r. Sakáčová
– parcela registra „C“ č. 820/5, podiel 5/9 o výmere 12,8 m2 v cene 42,30 EUR,
– parcela registra „C“ č. 823/2, podiel 2/3 o výmere 12,8 m2 v cene 42,30 EUR,
Mgr. Iveta Kyselová r. Cirbusová
– parcela registra „C“ č. 820/5, podiel 1/24 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR
– parcela registra „C“ č. 823/2, podiel 1/24 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR
Štefánia Dovčíková r. Dovčíková
– parcela registra „C“ č. 820/3, podiel 1/12 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR
– parcela registra „C“ č. 1286/11, podiel 1/18 o výmere 1 m2 v cene 3,30 EUR
MUDr. Božena Ciberajová r. Ciberajová
– parcela registra „C“ č. 820/3, podiel 1/2 o výmere 6,0 m2 v cene 19,80 EUR,
spolu: 52,60 m2 za 3,30 EUR/1 m2, t. j. 175,40 EUR.
Odkúpenie pozemkov je z dôvodu vysporiadania pozemku pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma – bytový dom Hviezdoslavová č. 443, 049 22 Gemerská Poloma.
Prevod sa vykonáva za odplatu.
Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce,
Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma, 049 22 Gemerská Poloma pozemky kupuje
za kúpnu cenu 3,30 EUR (slovom tri eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1 m2).
Túto kúpu pozemkov obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5
väčšinou všetkých poslancov a ukladá starostovi obce zabezpečiť postup stanovený
zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom obce Gemerská Poloma.
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U z n e s e n i e č. 73
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje
kúpnu zmluvu č. 3/2016 (uvedenú v prílohe č. 30), ktorá upravuje vzťahy kúpy a predaja
pozemkov pod miestnymi komunikáciami za účelom majetkovo právneho usporiadania.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 74
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
schvaľuje
zámennú zmluvu č. ZZ – 2/2016 uzavretú v súlade s Občianskym zákonníkom medzi
zmluvnými stranami – zamieňajúci: v prvom rade obec Gemerská Poloma, zastúpená Ing.
Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma,
ktorá je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Gemerská Poloma zapísaných:
na LV č. 1348, parcely registra “C“:
763/2 zast.pl. a nádvoria o výmere 5 m2, v podiele 1/1 pod B1,
na LV č. 2480 parcely registra „C“ číslo:
745/3 zast.pl. a nádvoria o výmere 14 m2, v podiele 1/1 pod B1,
na LV č. 2496 parcely registra „C“ číslo:
1287/10 zast.pl. a nádvoria o výmere 4 m2, v podiele 1/1 pod B1,
na LV č. 2484 parcely registra „C“ číslo:
750/7 zast.pl. a nádvoria o výmere 1 m2, v podiele 1/1 pod B1, podielovým spoluvlastníkom
na LV číslo 1357 parciel registra „C“:
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmera 13 m2,
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmera 3 m2,
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmera 6 m2 v podiele 17/96 pod B3
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a zamieňajúcou v druhom rade Julianou Breznaníkovou, rodenou Očkaiková, trvale
bytom Dobšinská č. 37, 049 22 Gemerská Poloma je podielovou spoluvlastníčkou
nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných:
na LV číslo 1357 parciel registra „C“
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmera 13 m2,
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmera 3 m2,
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmera 6 m2 v podiele 2/12 pod B4 a 5/32 pod B5,
spolu podiel 31/96,
na LV číslo 1552 parciel registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma
540 trvalé trávne porasty o výmera 44 m2,
3040 orná pôda o výmera 68 m2,
3041 orná pôda o výmera 72 m2 v podiele 1/24 pod B13,
na LV číslo 1546 parciel registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma
533 trvalé trávne porasty o výmera 18m2,
3034 orná pôda o výmera 116 m2 v podiele 50/600 pod B5
a zamieňajúci v treťom rade Ivan Zatroch, rodený Zatroch, trvale bytom Jarková č. 656,
049 22 Gemerská Poloma je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území
Gemerská Poloma zapísaných:
na LV číslo 1357 parciel registra „C“
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmera 13 m2,
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmera 3 m2,
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmera 6 m2 v podiele 1/2 pod B1.
Zamieňajúci v prvom rade obec Gemerská Poloma sa stane výlučným vlastníkom parciel
registra „C“ číslo:
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmera 3 m2 v podiele 1/1,
podielovým spoluvlastníkom parciel registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma
540 trvalé trávne porasty o výmera 44 m2 – podiel 1/24, t. j. 1,8 m2,
3040 orná pôda o výmera 68 m2 – podiel 1/24, t. j. 2,8 m2,
3041 orná pôda o výmera 72 m2 – podiel 1/24, t. j. 3,0 m2,
533 trvalé trávne porasty o výmera 18m2– podiel 1/12, t. j. 1,5 m2,
3034 orná pôda o výmera 116 m2 – podiel 1/12, t. j. 9,6 m2 - 18,7 + 1=19,7m2

17

Zamieňajúca v druhom rade Juliana Breznaníková, rodená Očkaiková, trvale bytom
Dobšinská č. 37, 049 22 Gemerská Poloma sa stane výlučnou vlastníčkou parcely registra
„C“ číslo:
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
763/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, v podiele 1/1.
Zamieňajúci v treťom rade Ivan Zatroch, rodený Zatroch, trvale bytom Jarková č. 656,
049 22 Gemerská Poloma sa stane výlučným vlastníkom parcely registra „C“ číslo:
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, v podiele 1/1,
750/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, v podiele 1/1,
745/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, v podiele 1/1,
1287/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, v podiele 1/1.
Obec Gemerská Poloma zamieňa v prospech Juliany Breznaníkovej z parcely registra „C“ č.
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, podiel 17/96 t. j. 2 m2,
763/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2, podiel 1/1.
Obec Gemerská Poloma zamieňa v prospech Ivana Zatrocha svoj podiel z parciel registra
„C“ číslo:
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 - podiel 17/96, t. j. 2,3 m2,
750/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 - podiele 1/1,
745/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 - podiele 1/1,
1287/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 - podiele 1/1, spolu 30,3 m2.
Juliana Breznaníková zamieňa v prospech obce Gemerská Poloma svoj podiel vo veľkosti
31/96 z parcely registra „C“ číslo:
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, t. j. 1 m2,
z parciel registra „E“ číslo:
540 trvalé trávne porasty o výmera 44 m2 – podiel 1/24, t. j. 1,8 m2,
3040 orná pôda o výmera 68 m2 – podiel 1/24, t. j. 2,8 m2,
3041 orná pôda o výmera 72 m2 – podiel 1/24, t. j. 3,0 m2,
533 trvalé trávne porasty o výmera 18m2 – podiel 1/12, t. j. 1,5 m2,
3034 orná pôda o výmera 116 m2 – podiel 1/12, t. j. 9,6 m2 - spolu 20 m2.
Juliana Breznaníková zamieňa v prospech Ivana Zatrocha svoj podiel vo veľkosti 31/96
z parcely registra „C“ číslo:
750/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2, t. j. 2 m2.
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Ivan Zatroch zamieňa v prospech obce Gemerská Poloma svoj podiel vo veľkosti 1/2
z parcely registra „C“ číslo:
750/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, t. j. 1,5 m2.
Ivan Zatroch zamieňa v prospech Juliany Breznaníkovej svoj podiel vo veľkosti 1/2 z parcely
registra „C“ číslo:
750/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13m2, t. j. 6,5 m2.
Prevod sa vykonáva bez odplaty.
Prevod sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že
predmetné pozemky, vo vyššie uvedených: Juliana Breznaníková, rodená Očkaiková, trvale
bytom Dobšinská č. 37, 049 22 Gemerská Poloma Ivan Zatroch, rodený Zatroch, trvale bytom
Jarková č. 656, 049 22 Gemerská Poloma sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami na
Ulici Jarková v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo
vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

U z n e s e n i e č. 75
z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
konaného dňa 30. 06. 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome:
prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
so sídlom Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, IČO 00 328 227, konajúca
prostredníctvom: Ing. Miroslav Michalka, a to:
- na pozemku parcely reg. C-KN, parcelné číslo 1302/57 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 7 m2, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaného
na LV č. 2283;
- na pozemku parcely reg. C-KN, parcelné číslo 1323/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 651 m2, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaného
na LV č. 2377;
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
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- na pozemku parcely reg. C-KN, parcelné číslo 1302/57 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 7 m2, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaného na
LV č. 2283;
- na pozemku parcely reg. C-KN, parcelné číslo 1323/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 651 m2, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísaného
na LV č. 2377;
Vecné bremeno spočíva v práve:
strpieť umiestnenie verejného vodovodu na predmetných nehnuteľnostiach; strpieť
v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) v súvislosti s projektovaním,
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, za účelom opráv, údržby, kontroly v prospech
oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36 570 460, konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav
Hreha, PhD., predseda predstavenstva, Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva, v rozsahu
geometrického plánu č. 85/2014 overeným Okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom
pod číslom 296/14 je na pozemkoch zakreslené vecné bremeno;
- zriaďuje sa pre povinného bezodplatne na dobu neurčitú;
- za podmienok:
s povinnosťou úhrady nákladov spojených s údržbou, opravou a iných činností spojených
s verejným vodovodom.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena 3/5
väčšinou všetkých poslancov;
ukladá
starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
schvaľovacej časti uznesenia.
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