Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností 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) nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, v zmysle
uznesenia č. 404/2020 zo dňa 10. 08. 2020
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ 1089/29 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1,
do výlučného vlastníctva
MUDr. Boženy Ciberajovej, r. ...., trvale bytom Hviezdoslavová s. č. 447, 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. Žiadateľka 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:
- náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – MUDr. Božena Ciberajová.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: MUDr. Boženu
Ciberajovú, Hviezdoslavová 447, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 28. 08. 2020 do dňa konania
najbližšieho obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností 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) nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, v zmysle
uznesenia č. 405/2020 zo dňa 10. 08. 2020
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ 1089/28 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 31 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1,
do výlučného vlastníctva
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RNDr. Anny Vlčákovej, trvale bytom Fraňa Kráľa s. č. 468, 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. Žiadateľka 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:
- náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca – RNDr. Anna Vlčáková.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: RNDr. Annu
Vlčákovú, Fraňa Kráľa 468, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 28. 08. 2020 do dňa konania
najbližšieho obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámeru prenájmu nehnuteľností z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v zmysle 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 nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma, v zmysle uznesenia č. 417/2020 zo dňa 10. 08. 2020
časť p o z e m k u
pod objektom štátnej monitorovacej siete povrchových vôd, ktorý je umiestnený:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“, parcelné číslo: 1311/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
subjektu
obchodné meno: Slovenský hydrometeorologický ústav
sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
IČO: 156884
DIČ: 2020749852
za účelom: umiestnenia, rekonštrukcia, obnovy a prevádzky objektu, ktorý je súčasťou štátnej
hydrologickej siete povrchových vôd
na dobu určitú: 15 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: vo výške 1,00 EUR na jeden rok na celý predmet nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o umiestnenie, rekonštrukciu, obnovu
a prevádzkovanie pozorovacieho objektu, ktorý je súčasťou štátnej hydrologickej siete
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povrchových vôd na pozemku obce a ktorý obec dočasne nepotrebuje. Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu vyplývajú z medzinárodných dohôd povinnosti týkajúce sa
monitorovania povrchových vôd, čo zabezpečuje monitorovacia stanica v Gemerskej Polome.
Zámer obce prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Slovenský
hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 bude predmetom schvaľovania
na najbližšom riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 28. 08. 2020 do dňa konania
najbližšieho obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
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