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Obec Gemerská Poloma
14/OcZ/2020/6/riadne/uznášaniaschopné
Zápisnica
napísaná v priebehu štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa koná dňa 29. septembra 2020 so začiatkom o 17,00 hodine
v sále obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211).

Prítomní:
Poslanci:
Neprítomný (j. č.):
Ďalší prítomní:

Verejnosť:

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
Ing. Miloslav Brezňan, hlavný kontrolór obce
Dana Červenáková, zamestnanec obce
Ing. Miroslav Michalka, zamestnanec obce
Mgr. Peter Tišliar, ekonóm obce
Marek Chochol, Šimšíková Z., Spišiaková M., Fafráková E.,
Mária Spišáková, Ján Payer, V. Mikolajová, Janka Ciberajová,
Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Magdaléna Lukáčová.

Starostka obce vedie štrnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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 paragraf 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnení oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo zverejnené na
internetovom sídle obce a informačnej tabuli obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce vedie štrnáste riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva a vyhlasuje rokovanie za otvorené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce konštatuje, že počet prítomných poslancov je 5
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. Prerokovanie požiadaviek občanov obce
4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
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5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
6. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného fondu
8. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver zasadnutia
Návrh starostky obce č. 1:
- zmena v programe rokovania: - vymeniť poradie bodov programu č. 5. Schválenie návrhu VZN č.

3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma a bodu č. 6. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma (starostka dáva na vedomie: malo by to byť v tomto správnom poradí:
najskôr by sa mali schváliť zmeny a doplnky, až potom VZN-poradie bolo omylom
zaradené)/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce, ktorá dáva hlasovať za túto zmenu poradia bodov
v programe.

Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Návrh starostky obce č. 2:
- zmena v programe rokovania: - posun bodov č. 7. Schválenie záverečného účtu obce za rok
2019 a návrhu čerpania rezervného fondu a č. 8. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na
rok 2020 za bod č. 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva (z dôvodu, hlavný
architekt sa starostke ospravedlnil, že nakoniec nevie dôjsť, to znamená, že úpravu ÚPN, by
posunula až za úpravu rozpočtu, keďže je prítomný hlavný ekonóm a tiež z časových dôvodov
potrebuje odísť)/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce, ktorá dáva hlasovať za zmenu
v programe rokovania – bod č. 7. a č. 8. zaradiť za bod č. 4.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či má ešte niekto návrh na zmenu
v programe rokovania.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Program po zmene
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie požiadaviek občanov obce
4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného fondu
6. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
7. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za zmenený program rokovania.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce navrhuje do návrhovej komisie, ktorá spracuje návrh
uznesení:
Návrhová komisia: Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik, PhDr. Ivana Antalová.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že návrhová komisia bola schválená.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Dana Červenáková
Overovatelia zápisnice: Juraj Dovala, Stanislav Kučerák.

K bodu 3. Prerokovanie požiadaviek občanov obce
Prílohu zápisnice tvorí materiál: formulár: Záujemca o vystúpenie v bode „Diskusia – občania“
v počte 3 - 1. Marek Chochol/„Otvárací“ čas ZŠ, 2. Mária Spišáková/k správe o kontrole
geometrických plánov, 3. Ján Payer/Protipovodňové opatrenia obce po záplavách r. 2019; akú
sumu dostala obec od štátu za škody spôsobené záplavami a kde boli použité.
Príloha iná: bez
K bodu 3.1 „Otvárací“ čas ZŠ/Marek Chochol
MAREK CHOCHOL – dúfa, že je na správnom fóre, chcel by prerokovať, alebo navrhnúť
tému, ktorou je vlastne otvárací čas základnej školy. Má problém so svojou partnerkou
umiestniť načas svoje dieťa do školy, ani nie umiestniť – ale keď jeho dieťa chodí do druhej
(2.) triedy základnej školy a otvárací čas je 7,30 tak on má potom problém dôjsť do práce načas
a taktiež jeho partnerka, ktorá je v školstve zamestnaná, tak ona tam musí byť skôr ako on. Jeho
otázka je: či by sa to nedalo nejak upraviť, aby otvárací čas školy bol minimálne pol hodinu
skôr alebo 6,50 h., prípadne – nevie ako, či je možné o niečo také požiadať. Má zato, že určite
nie je sám, kto má malé deti a dochádzku do práce ďaleko – s tým by chcel, či by sa dalo
pomôcť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – túto otázku, aj tento podnet určite bude tlmočiť p.
riaditeľovi v základnej škole. Dajú vedieť, resp. keď tu je zástupca školy, aj z radov poslancov
– má zato, že určite prejednajú...
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že jeden čas to už takto v škole mali, len teraz prišla
„KORONA“ a nevrátilo sa to napäť ako to bolo pred „koronou“, ale verí, že sa to dá poriešiť –
tak, že by to bolo na tú siedmu (7), skôr nevie.
MAREK CHOCHOL – hovorí nech skúsia pokiaľ sa to dá.
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že pokiaľ sa dobre pamätá, tak na pol siedmu chodila
vychovávateľka – strážila tie deti, čo prišli na pol siedmu. Má zato, že určite sa to dá, len nevie
– môže predmetné aj on predniesť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či ide o prvý (1.) stupeň...
MAREK CHOCHOL – má zato, že určite aj druhí ľudia majú s týmto problém, lebo do
Gemerskej Hôrky mu treba pol hodinu chodiť a on to jednoducho nestíha.
Juraj Dovala, poslanec – má zato, že bolo potrebné to skôr povedať.
MAREK CHOCHOL – hovorí: že vec naniesol teraz tu.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vo veci dá vedieť a určite vec bude riešiť.
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K bodu 3.2 K správe o kontrole geometrických plánov/Mária Spišáková
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa vyjadrí až bude prečítaná správa o kontrole plnenia uznesení.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že to bude v rámci bodu 4 –
kontrola plnenia uznesení.
K bodu 3.3 Protipovodňové opatrenia obce po záplavách r. 2019; akú sumu dostala obec
od štátu za škody spôsobené záplavami a kde boli použité/Ján Payer
JÁN PAYER – sa chce opýtať, nakoľko nebol na minulom obecnom zastupiteľstve:
3.3.1/protipovodňové opatrenia – v akom štádiu sú protipovodňové opatrenia, to je prvá (1.)
vec a druhá (2.) vec – mal požiadavku, aby bola odvedená voda, ktorá prichádza z družstva,
zrobiť šachtičku nad pálenicou a zviesť vodu popod kostol do tej šachty a do potoka.
Komunikácia je obecná, tam by problémy nemali byť, lebo už o tom prejednávali a on zavolal
vtedy starostku keď bol tento problém a voda tiekla; koľko vody tam tečie - pri ňom jak tečie
to je jazero a pýta sa: či má teraz čakať, že príde voda aj stade aj stade, či si má kúpiť loďku
a čo má robiť. A ešte v tom bode sa dotazuje, lebo on už dostával informácie
z protipovodňových opatrení – z krízového štábu mu bolo povedané, že obce už dostala peniaze
a pýta sa koľko naša obec dostala peniaze a kde boli investované. Potom, keď sa minule
dotazoval tak navrhoval, čo ho aj p. Dovala podporil ako poslanec, že dobre by bolo s hasičskou
striekačkou tú jednu (1) zanesenú rúru do polici vystriekať. On videl v Betliari, teraz keď čistili
ten krivý potok cez Betliar silu prúdu vodnej striekačky, keď také veľké kamene vedela
striekačka hádzať bokom: hovorí, že neverí žeby tú rúru neprestriekalo, neuvoľnilo. Tu záleží
len od ochoty obce.
Juraj Dovala, poslanec – majú skúsenosti, že to nepomôže – tá striekačka.
JÁN PAYER – však v Betliari mali obyčajnú, nie z auta.
Juraj Dovala, poslanec – v poriadku, však nevie, či tam nebolo ináč zanesené. Hovorí, že oni
párkrát čistili rúry...
JÁN PAYER – opakuje: hovoril, že striekačka silou prúdu takéto skaly hádzala, tak neexistuje,
že tu nie.
Juraj Dovala, poslanec – hovorí, že tá skala možno mala kde ísť, ale v takom malom uzavretom
priestore v rúre?
JÁN PAYER – je to do polovici zanesené.
Juraj Dovala, poslanec – treba vyskúšať, nehovorí, že nepomôže, ale nie v každom prípade to
pomôže – mali aj tak, že to nepomohlo. Vystriekali 3, 4 cisterny a nepomohlo to.
JÁN PAYER – ale pokiaľ to neskúsime, tak budeme len konštatovať a …
Juraj Dovala, poslanec – je zato, aby to vyskúšali, ale hovorí, že nemusí to pomôcť.
3.3.2/VZN o pyrotechnike
JÁN PAYER – hovorí: trebalo by upozorniť momentálne týchto, ktorí sú tu ubytovaní s tým,
že existuje v Polome nejaké VZN o používaní pyrotechniky.
JANKA CIBERAJOVÁ – hovorí, že to neboli oni, ale občania za potokom.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – o tomto nevie.
JÁN PAYER – hovorí, že otvoril okno a myslel si, že stade to ide, lebo….
JANKA CIBERAJOVÁ – hovorí, že to neboli oni, bolo to zhora.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vyjadrí sa k tomu, čo vie odpovedať.
Protipovodňové opatrenia: starostka dala žiadosť o stanovisko Hydromeliorizáciam š. p. odbor
špeciálnych vodohospodárskych činností 24. 08., aby sa jej vyjadrili k tomu jarku, čo je za
Jánom Payerom – od cintorína, od poľnohospodárskeho družstva – čaká, lebo od r. 2015, ako
bol projektový celok PC3 hydromeliorizačné kanály na území a správe SVP – v rámci tohto bol
tento kanál pod číslom, t. j. presne robený, od vtedy ten kanál nebol nejakým spôsobom ani
čistený, ani riešený, takže napísala im tam žiadosť o stanovisko, či oni k tomu pristúpia, alebo
nechajú obci voľnú ruku. Projekt je vypracovaný Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných
preventívnych opatrení. Takže čaká na....
JÁN PAYER – hovorí, že on posielal na povodie Slanej, tak bol usmernený inžinierom
Kováčom, ktorý je na prevádzke Plešivec, aj napísal a dali návrh, čo urobil Gubek a je zvedavý,
či nejaká odpoveď príde. Ale má zato, že by bolo vyskúšať s tým, lebo cestári nemajú (štátne
cesty) stroj, ktorým by … v dnešnej dobe, to je na hlavu.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pokračuje: počkáme, čo nám povedia z Bratislavy
z Hydromeliorizácie š. p.
JÁN PAYER – dáva na vedomie, že mu bolo oznámené, že oni to už postúpili na povodie. Už
je to správca, majiteľ – povodie Slaná. Doteraz to bol Hydromeliorizačný ústav, a tí to postúpili
Slanej.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že projekt je, už len čaká na stanovisko
aké obci poskytnú – pokiaľ dajú oni, že im to bolo odstúpené a oni k tomu zaujmú stanovisko,
bude sa podľa toho riešiť, určite.
JÁN PAYER – sa pýta ohľadom odvedenia vody, či sa bude dať niečo zrobiť? Má zato, že pre
obec je to minimum – má traktor, máme …, žeby to vybagroval a potrubie spustiť ako je
reklamná tabuľa pod kostolom a spustiť (vodu) nech ide ďalej do potoka. Treba ísť pozrieť aj
teraz jak bola búrka koľko tam ide vody. Dobre by bolo ešte aj toto, čo (Ján Payer) ponúkol
prvýkrát, keď bol na obecnom zastupiteľstve, požadoval ozvučiť (rokovanie) – obec má
reproduktory, mikrofóny – lebo keď si tam dozadu sadnete a ešte kvôli tým rúškam málo čo
človek rozumie, počuje.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že môže si dať dole (rúško), je dosť ďaleko.
Akú sumu dostala obec od štátu za škody spôsobené záplavami a ako boli použité. Tieto peniaze
boli vyčlenené vtedy na odstránenie škôd a v celkovej výške 45 tis. eur - obec investovala
jednak do obnovy rigolov, čistenia rigolov, čistenia ciest a asfaltovanie jednotlivých častí
najviac poškodených komunikácií. Z úradu vlády boli refundované len 11 tis. eur, to znamená,
že asfaltovanie do tohto nezahrnuli, takže obec investovala 45 tis z rezervy obce/vtedy, lebo
vtedy obec musela odstraňovať škody, čistiť jarky atď., ale preplatené bolo len 11 tis. aj niečo,
takže...
JÁN PAYER – tam bola kopa peňazí určených na tieto protipovodňové opatrenia.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – súhlasí a hovorí, že obci odpovedali, že v rámci
opatrení KOVID, čo je v rámci celého Slovenska, pričom refundované obciam boli peniaze
krátené.
JÁN PAYER – tam bola požiadavka, mali sa vypracovať projekty a bolo určené do kedy to má
byť odoslané. Mohlo sa kopu peňazí vyčerpať, ale nášho projektanta to asi nezaujímalo.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že čakali a bolo sľúbené, že bude
refundácia v plnej výške z krízového štábu. Aj čo boli verifikovať, verifikačná komisia bolo
sľúbené, že dostane obec v plnej výške.
JÁN PAYER – no dobre v plnej výške, ale vraví, že vláda dala požiadavku na obce a mestá, že
môžu čerpať prostriedky na protipovodňové opatrenia, ale trebalo dať projekt a asi do 30. 04.
toho roku, že sa to musí čerpať, keď obec nevyčerpala peniaze prepadnú.
K bodu 3.4/jarček, vyasfaltovanie/Valéria Mikolajová – ústne podané priamo na rokovaní.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – keď počúva túto tému, tak aj tam pri nich, teda tá Družstevná
ulica, za ten jarček – jedná sa o ten jarček, kde pani starostka vtedy vystúpila aj v televízii s tým
problémom. Ten jarček je síce urobený, ale ten záver nie je urobený dobre, to hovoria ľudia,
ktorí tadiaľ prechádzajú, to nie je dotiahnuté. Takže, keď tam príde znova nejaký taký príval,
tak tam budú zase problémy. A čo sa týka tých ciest – raz tu už hovorila, žeby bolo dobré, keď
sa teraz bude robiť tuná ten asfalt/Madáčová ulica, tak tam by sa jednalo o sto (100) metrov –
potiahnuť už ten asfalt od hlavnej cesty, okolo nich ku lávke, lebo to je prechod, celá lúka aj z
ulice zdola - je tam prechod do školy, na poštu, k lekárke atď. skratkou a tá cesta od vtedy jak
ju vymylo je v hroznom stave, takže by to bolo dobré zahrnúť ku týmto prácam. Je to sto (100)
metrov a trošku to urobiť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že z tohto bodu záujemcov
o vystúpenie sa vrátia k Márii Spišákovej v bode č. 4. Ukončuje bod č. 3 – prerokovanie
požiadaviek občanov obce.

K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Prílohu zápisnice tvorí materiál: 1. správa z kontroly vyhotovenia objednávok pre spracovanie
geometrických plánov za roky 2019 a 2020
Názov materiálu: správa z kontroly vyhotovenia objednávok pre spracovanie geometrických
plánov za roky 2019 a 2020
Materiál k bodu rokovania: zo dňa: 31. 08. 2020, podpísaný: zapísal: Ing. Miloslav Brezňan,
hlavný kontrolór obce Gemerská Poloma
Príloha iná: bez
Prílohu zápisnice tvorí materiál: 2. vyhodnotenie plnenia unesení z OZ z dňa 10. 08. 2020
Názov materiálu: vyhodnotenie plnenia unesení z OZ z dňa 10. 08. 2020
Materiál k bodu rokovania: zo dňa: 18. 09. 2020, podpísaný: hlavný kontrolór obce Ing.
Miloslav Brezňan.
Príloha iná: bez
K bodu 4.1 správa z kontroly vyhotovenia objednávok pre spracovanie geometrických
plánov za roky 2019 a 2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – číta správa z kontroly vyhotovenia objednávok pre
spracovanie geometrických plánov za roky 2019 a 2020: „Na základe uznesenia č. 419/2020
z 12. riadneho zasadania OZ v Gemerskej Polome zo dňa 10.08.2020 som previedol kontrolu
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a konštatujem: Obec Gemerská Poloma pre účely majetkovoprávneho vysporiadania (nákup predaj) nehnuteľností v rámci obce Gemerská Poloma uzavrela s firmou Geotop Košice, s. r.
o., Južná trieda 82, Košice Rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) na geodetické služby vykonávané oprávneným geodetom
pre obec Gemerská Poloma. Uvedená zmluva bola podpísaná dňa 25.01.2016 oboma
zmluvnými stranami na obdobie 48 mesiacov, t. j. od 25.01.2016 do 24.01.2020. Ide o služby:1.
Vyhotovenie geometrických plánov (po príslušnom zameraní), 2. Vytyčovanie parciel KN-C
a KN-E vrátane meračských elaborátov, 3. Vyhotovenie polohopisu a výškopisu záujmových
pozemkov. Uvedené odborné geodetické služby obec Gemerská Poloma potrebovala
predovšetkým v súvislosti s výstavbou čističky odpadových vôd a výstavbou kanalizačných vetví
a tiež aj pre iné účely majetkovoprávneho vysporiadania „obec – občan“. V r. 2019 dodávku
geodetických prác firma zabezpečovala pre obec na základe zmluvy zo dňa 25.01.2016. V roku
2020 obec po ukončení platnosti uvedenej zmluvy (platnosť ukončená 24.01.2020), objednala
geodetické práce u firmy „Geotop, s. r. o. na základe objednávky a to v dvoch prípadoch:1.
objednávka zo dňa 31.01.2020, č. objednávky 2020 130026, objednané práce v sume 195 €. 2.
objednávka zo dňa 10.02.2020, č. objednávky 2020 130029, objednané práce v sume 999 €.
U objednávky z dňa 31.01.2020 šlo o objednanie geometrického plánu pre akciu
„Kompostovisko – zmena GP“. Geometrický plán bol dodaný dňa 05.02.2020, práce boli
uhradené vo výške 195 €. U objednávky z dňa 10.02.2020 šlo o objednanie geometrického
plánu – posun cesty na Šafárikovej ulici. Geometrický plán bol dodaný dňa 12.02.2020, práce
boli uhradené vo výške 999 €. V r. 2019 spoločnosť Geotop, s . r. o. Košice prevádzkovala pre
obec Gemerská Poloma práce na základe rámcovej zmluvy, ktorej platnosť skončila dňa
24.01.2020. V r. 2019 uvedená spoločnosť spracovala pre obec Gemerská Poloma 8
geometrických plánov, spracovala 2 polohopisy a výškopisy a 1-krát určila adresný bod. Za
uvedených 11 geometrických úkonov – dodávok prác obec v r. 2019 zaplatila dodávateľovi 3
555 €. Za roky 2019 a 2020 obec Gemerská Poloma zaplatila spoločnosti Geotop, s. r. o. Košice
za geodetické práce sumu 4 749 €. Všetky geodetické práce obec potrebovala ako základný
doklad k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, predovšetkým pozemkov medzi obcou a občanmi.
Geometrické plány sú potrebné pri uzatváraní kúpnopredajných zmlúv a následne pri vkladoch
zápisov do katastra evidencie nehnuteľností. Geometrické plány boli spracované na projekty:
Námestie SNP, 9. mája/Majerová; Jarková ulica – pokračovanie extravilán; Sládkovičova
ulica, Partizánska ulica, Dovčíkova ulica, Kompostovisko, Betliarska ulica, zmena GP –
Šafárikova ulica a pod. Podľa mojich zistení všetky geodetické práce dodané v rokoch 2019
a 2020 spoločnosťou Geotop, s. r. o. Košice boli opodstatnené, podložené vyššie uvedenou
rámcovou zmluvou alebo objednávkou. Geometrické plány boli využité pri majetkovoprávnom
vysporiadaní pozemkov „obec – občan“. Geometrické plány sú taktiež jedným zo základných
dokumentov pri začatí jednotlivých projektovaných prác, ktoré obec Gemerská Poloma má vo
svojom investičnom programe. Záver: Z vyššie uvedeného doporučujem OZ v Gemerskej
Polome zobrať túto správu na vedomie. V Gemerskej Polome, dňa 31.08.2020, Zapísal: Ing.
M. Brezňan, hlavný kontrolór obce Gemerská Poloma.“
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – V prvom rade, by chcela povedať, že túto správu z kontroly mal
prečítať hlavný kontrolór, pretože to bola jeho správa. Správu považuje za nepostačujúcu,
pretože mala byť vypracovaná: všetky geometrické plány za akým účelom kúpa, alebo predaj
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boli uskutočnené. Keď sa vedelo napísať, že teraz v r. 2020 bol vyhotovený: zmena
geometrického plánu na kompostáreň, pýta sa: z akého dôvodu bola zmena geometrického
plánu (ďalej len GP) chce vedieť, keď už bolo zamerané kompostovisko, keď sa uzatvárala
zmluva s lesmi, že bude. Po ďalšie - na Šafárikovej ulici, že šírka cesty, to malo byť podľa nej
zahrnuté do územného plánu.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – územný plán s tým nemá nič.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – hovorí, že dobre, tak…
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – GP je niečo iné a v rámci kompostárne tam sa
menila poloha, takže sa muselo zmeniť, takže tam sa muselo...
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta, že z akého dôvodu sa menila poloha?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – muselo sa zmeniť, tam sa menilo, tak sa musel
realizovať GP – nevie povedať z akého dôvodu.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta na polohopisný plán, výškopisný a ten adresný bod za akým
účelom bol robený? V tejto správe nie je, tak isto na Dovčíkovej ulici pokiaľ vie, tak obec
nekupovala, ale predávala občanom, čiže občania kupovali pod bytovkou, čiže to oni si mali
zaplatiť. Žiada, aby boli presne uvedené na Dovčíkovej ulici, na Betliarskej, na Jarkovej. Má
zato, že tí čo kupujú, tak by si mali zaobstarať GP a nie obec dávať svoje vlastné prostriedky
na GP, takže túto správu považuje za nedostatočnú. Chce vedieť aj polohopis, výškopis a
adresný bod – na čo to bolo použité, k čomu, nevie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – adresné body sa určujú.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – má zato, že to bolo potrebné napísať do tejto správy, tá správa nie je
kompletná a žiada, aby bola doplnená predmetná správa.
Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ – sa pýta, či p. hlavný kontrolór sa k tomu nevie vyjadriť?
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – on nemá jazyk ani túto správu prečítať.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že považovala za potrebné túto správu
prečítať ako starostka obce, aby bola zreteľné prednesená.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – úloha bola vykonať kontrolu objednávok na
vyhotovenie GP za r. 2019, 2020 a za akým účelom boli vyhotovené GP. Myslí, že úloha bola
splnená a bolo aj uvedené, keď nebolo aj konkretizované do špiku veci, tak si myslí, že úloha
bola splnená, pretože nevie koho by zaujímalo úplne presný účel využitia.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – sa pýta: akože koho by to zaujímalo? To je čo za otázka, alebo
odpoveď?
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – hovorí: je tu určené na akú akciu boli tie
výškopisné veci a polohopisné veci objednané, tak pokiaľ má niekto záujem môžu to úplne,
presne, dohodnúť sa na termíne a dodatočne mu ukázať a vysvetlí o čo a v akej veci išlo.
Nepovažoval za potrebné úplne všetko do konca. Tu bolo napísané, že ide o kontrolu
objednávok. Objednávky boli skontrolované, zmluva bola skontrolovaná, účely boli uvedené
na aké bolo potrebné tie výškopisné a polohopisné práce.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta hlavného kontrolóra, že či chce povedať, že na Dovčíkovej
ulici, to dala zameriavať obec GP a čo sa tam nakupovalo - chce vedieť, čo obec kupovala od
tých občanov – chce vedieť. Pretože na Dovčíkovej ulici obec nekupovala nič pokiaľ vie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že hlavný kontrolór do budúceho
zastupiteľstva pripraví...
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MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – pokračuje: ešte táto rámcová zmluva bola ukončená 24. 01. 2020, tak
si poznačila, prečo nebola uzatvorená nová zmluva, napríklad s inou spoločnosťou, nie
GEOTOP, či bol urobený prieskum trhu kto bude vykonávať GP pre obec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – rámcová zmluva bola preto urobená s firmou
GEOTOP na dva (2) roky, pretože vtedy sa najviac prejednávalo, aj zameriavali pozemky
ohľadne čističky odpadových vôd a kanalizácie, preto bola robená na dva (2) roky.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – chápe, avšak rámcová zmluva skončila a teraz obec robí nové
objednávky toho roku, sú už dve (2) tohto roku, pýta sa prečo nie je uzatvorená rámcová zmluva
s niekým iným napríklad, či bolo robené…, ale znova tej istej spoločnosti sa dalo, či bol
urobený prieskum trhu, kde boli oslovené aspoň tri (3) firmy, ktoré budú robiť GP pre obec.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že už nie je v pláne robiť takéto veľké
zmeny, pretože to gro už sa urobilo za tie dva (2) roky, prakticky teraz v KOVIDE to bude riešiť
aj týmto spôsobom: objednávka, faktúra.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – hovorí: no veď dobre, ale treba osloviť tam, kde človek si urobí
výber, to ukladá aj zákon.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – do budúceho obecného zastupiteľstva p. hlavný
kontrolór doplní o konkrétne veci.
K bodu 4.2 vyhodnotenie plnenia unesení z obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 08. 2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta prítomných poslancov, či majú nejakú
otázku k správe plnenia uznesení.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – žiada, aby bola prečítaná správa o vyhodnotení plnení uznesení.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že bude uvedená v zápisnici z
dnešného zastupiteľstva.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta, ako sa má teraz vyjadriť, keď napríklad uznesenie č. 180 z
roku 2019, kde p. hlavný kontrolór má predkladať správy, čiastkové na každé zastupiteľstvo,
toto uznesenie neplní. Pýta sa ako to potom vlastne kontroluje, ešte ani na jednom (1)
zastupiteľstve tohto roku nebola predložená správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a
takisto plán práce hlavného kontrolóra na druhý (2.) polrok 2020.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – prosí uviesť do zápisnice: na najbližšie
zastupiteľstvo hlavný kontrolór pripraví správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a predloží plán práce na druhý (2. ) polrok – ako zápis.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie poslancom, že vyhodnotenie
plnenia uznesení zoberú na vedomie.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 434/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
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K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.2 vyhodnotenie plnenia unesení z obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 08. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra k vyhodnoteniu plnenia uznesení z OZ zo dňa 10. 08. 2020.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
1.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: MATERIÁL NA ROKOVANIE 14. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME DŇA 29. septembra 2020.
Názov materiálu: Návrh záverečného účtu obce Gemerská Poloma a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa k návrhu
Príloha iná: Záverečný účet Obce Gemerská Poloma a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
2.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Stanovisko k záverečnému účtu obce a rozpočtovanému
hospodáreniu obce Gemerská Poloma za rok 2019
Názov materiálu: Stanovisko k záverečnému účtu obce a rozpočtovanému hospodáreniu
obce Gemerská Poloma za rok 2019
Materiál k bodu rokovania: stanovisko/ hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan zo
dňa: 20. 04. 2020
Príloha iná: bez.
3.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: MATERIÁL NA ROKOVANIE 14. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME DŇA 29. septembra 2020.
Názov materiálu: Návrh na použitie rezervného fondu
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa k návrhu na použitie
rezervného fondu
Príloha iná: bez
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4.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma
k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020
Názov materiálu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k použitiu
finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020
Materiál k bodu rokovania: stanovisko/ hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan zo
dňa: 21. 09. 2020
Príloha iná: bez.
K bodu 5.1 Stanovisko k záverečnému účtu obce a rozpočtovanému hospodáreniu obce
Gemerská Poloma za rok 2019
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – bol zverejnený na úradnej tabuli od 14. 04. 2020
do 29. 04. 2020 s tým, že poslanci majú predložený materiál, aj dôvodovú správu. Vyzýva
poslancov k otázkam. Stanovisko hlavného kontrolóra taktiež majú k dispozícii, vyzýva
hlavného kontrolóra, aby prečítal záver.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce v roku 2019 spracoval a predložil ešte na
zastupiteľstvo, ktoré bolo 05. 05. 2020. Je to materiál, ktorý je zhruba desať (10) stranový, sú
tam uvedené – dotkol sa jednotlivých úsekov hospodárenia, sú uvedené hodnotenia v rôznych
častiach činnosti obce. V závere uvádza hodnotenie plnenia programu obce, cit: „Obecným
úradom Gemerská Poloma bola spracovaná hodnotiaca správa za rok 2019, ktorá podrobným
spracovaním podáva hodnoverný obraz obce Gemerská Poloma. Sú v nej zahrnuté údaje
týkajúce sa: - finančného hospodárenia obce za rok 2019-spoločensko -kultúrno -športové
aktivity občanov obce a organizácií (založenie, história a súčasnosť obce, identifikačné údaje
o obci, organizačná štruktúra obce, geografické a demografické charakteristiky, plnenie
funkcie obce, sociálne a zdravotné zabezpečenia občanov obce, miestne hospodárenie,
podnikateľské subjekty a spoločenské organizácie v obci, MŠ a ZŠ, možnosti rozvoja obce,
výsledky hospodárenia obce v roku 2019, prognóza vývoja obce v najbližšom období, iné). Táto
správa dáva odpovede na prípadné otázky občanov obce o vyššie uvedených témach. V prípade
záujmu občanov obce je možné do nej kedykoľvek nahliadnuť, ako aj do ostatných materiálov
o hospodárení obce Gemerská Poloma. Tieto materiály sa zverejnia občanom obce na verejnom
mieste, na miestnej tabuli obce alebo v elektronickej podobe na webovej stránke obce Gemerská
Poloma. 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
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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 EUR,  vykázaný prebytok hospodárenia použiť na
tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98 EUR. Z uvedeného vyplýva, že obec splnila
zákonom stanovené podmienky pre vypracovanie záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu v Gemerskej Polome: 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 celoročné hospodárenie obce Gemerská Poloma za rok 2019 bez výhrad, - použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia obce vo výške 64 720,98 EUR na tvorbu rezervného fondu pre rok
2020, ktorý sa použije na účel, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo.“
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v prvej časti zoberieme na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného rozpočtu na rok 2019.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 435/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.1 Stanovisko k záverečnému účtu obce a rozpočtovanému hospodáreniu obce
Gemerská Poloma za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a rozpočtovanému hospodáreniu
obce Gemerská Poloma za rok 2019.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
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K bodu 5.2 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019
K bodu 5.3 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.4 Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení
nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na tvorbu rezervného fondu
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či má niekto k záverečnému účtu nejaké
otázky. Zopakuje: Obec v r. 2019 vykázala prebytok hospodárenia vo výške 64 720, 98 eur,
vykázaný prebytok hospodárenia je použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98
eur. Dáva možnosť vyjadriť sa p. Mgr. Tišliarovi (ekonóm obce) k predmetnému, ktorý
možnosť nevyužíva.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za záverečný účet obce Gemerská
Poloma za rok 2019.
U z n e s e n i e č. 436/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.2 záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že bol schválený záverečný účet obce Gemerská Poloma za rok 2019
bez výhrad, bez pripomienok.

Strana 15 z 60

Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ – v zákone o obecnom zriadení 369 z r. 1990 § 9 ods. 2 hovorí,
že obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva na tabuli obce a na webovom sídle obce. Mali pripomienky
a nemohli si prekontrolovať, či boli opravené ich pripomienky.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – súhlasí (s citovaným zákonom) a hovorí, že
prečítala hneď na začiatku, že bol zverejnený najmenej 15 dní, takže splnili.
Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ – hovorí, že nebol zverejnený.
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – pripomienky boli riešené pri záverečnom účte ešte keď ho
predošlí poslanci prerokovávali, nerozumie prečo ho chceli takto prerábať, záverečný účet visel
a už je zapracovaný s pripomienkami.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – 12 tisíc, čo bolo na splátky úveru sa nepoužili na splátky úveru a pýta
sa kde sú v rozpočte?
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – hovorí: „ale tu sa bavíme o rozpočte, prídeme ešte
k rozpočtu.“
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – súhlasí.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – hovorí, aby im boli tieto veci vysvetlené, lebo z takejto
nevedomosti potom im vznikajú otázniky.
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – predmetné im môže vysvetliť, ale aj tak nevie, či to budú
vedieť chápať všetci.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – no tak nevie, či keď jej to vysvetlí, či je až taká nechápavá.
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – nie, toto nepovedal... to by prešli ku ďalšiemu, použitiu
rezervného fondu a to je iné.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – keby to bolo vysvetlené...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – to je v ďalších bodoch.
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – to je ďalší bod, nemôžu skákať z jedného k druhému.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie, že stále sú na záverečnom účte.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať: celoročné hospodárenie obce
vrátane rozpočtovej organizácie obce za rok 2019.
U z n e s e n i e č. 437/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.3 celoročné hospodárenie obec vrátane rozpočtovej organizácie obec za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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schvaľuje
celoročné hospodárenie obec vrátane rozpočtovej organizácie obec za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že bolo schválené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí: po tretie v tomto bode: použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na
tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98 EUR.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 438/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.4 Schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení
nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na tvorbu rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelových
prostriedkov a dotácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 64 720,98 EUR.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik

Strana 17 z 60

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že aj toto bolo schválené.
K bodu 5.5 stanovisko k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok
2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – stanovisko hlavného kontrolóra. Prosí prečítať
záver hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – cit.: “Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Gemerská Poloma k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020. Obec
Gemerská Poloma v roku 2019 hospodárila s rezervným fondom z roku 2018 vo výške
94.579,24 EUR. Použitie týchto finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo účelovo
určené obecným zastupiteľstvom na využitie v roku 2019. Uznesením č. 177/2019 zo dňa
27.6.2019 obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Polome bolo potvrdené, že tieto finančné
prostriedky v celom objeme budú použité na tvorbu rezervného fondu pre rok 2019. V súlade s
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Celoročné hospodárenie za rok 2019 po nevyčerpaných účelových
prostriedkoch a dotáciách vo výške 64 720,98 EUR hlavný kontrolór obce navrhuje použiť na
tvorbu rezervného fondu pre rok 2020, tak ako je uvedené v stanovisku hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce. Po schválení prebytku finančných
prostriedkov rezervného fondu z roku 2019 pre tvorbu rezervného fondu v roku 2020 (64 720,98
EUR) a zohľadnení zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde z roku 2019 (579,27
EUR) bude jeho objem pre rok 2020 predstavovať sumu 65 300,25 EUR.“
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – toto je stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré
beriete na vedomie a pýta sa, či je nejaká otázka k hlavnému kontrolórovi.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 439/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
K bodu 5.5 stanovisko k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
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Stanovisko hlavného kontrolóra obce k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu
na rok 2020.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra.
K bodu 5.6 použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – k samotnému rezervnému fondu, vyzýva na
dotazovanie vo veci k ekonómovi obce. Tam sa jedná z čoho je tvorený a použitie rezervného
fondu v celkovej sume 65 300, 25 EUR. Dáva slovo ekonómovi obce.
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – Tento rezervný fond (ďalej len RF) on už bol
v predchádzajúcej dôvodovej správe vysvetlený s tým, že z minulého roka bol zostatok v RF
52 579, 27 - ostali nevyčerpané. Minulý rok boli schválené, z tejto sumy bolo schválených 40
tis. na rekonštrukciu mosta, 12 tis. na splátku úveru, keďže sme mali kryté bežným rozpočtom
sme nepotrebovali použiť RF, preto RF neprepadol, ale presúva sa do ďalšieho roka – to
čerpanie RF. Čiže tým, že teraz poslanci schválili RF, tak celkový zostatok je v sume
117 300,25 EUR, ale z toho už účelovo schválené predchádzajúcimi zastupiteľstvami je 12 tis.
na splátku úveru, ktorá je v tomto roku v rozpočte už zahrnutá – to čerpanie. Z pôvodných 40
tis. na most bolo nie v predchádzajúcom, ale v júlovom zastupiteľstve preschválené 5 tis. EUR
na mimoriadnu situáciu, čiže z tých 40 je 35 na most a 5 tis. na tú mimoriadnu situáciu a zvyšné
prostriedky sú zatiaľ neurčené – účel nebol určený, čiže to je tých 12 tis. sa presunuli z minulého
roka, keďže sme mali, v rozpočte sa nevyčerpali, presunuli sme to do tohto roku – ostali ako
nevyčerpané...
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta, kde?
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – pokračuje: a budú použité na splátku úveru.
MÁRIA SPIŠÁKOVÁ – sa pýta, či zase?
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – hovorí, že bol schválený ten účel. Iný účel nemožno, len
12 tis na splátku úveru, pokiaľ obecné zastupiteľstvo nepreschváli na iný účel. Ako vždy je to
viazané, vždy sme viazaní tým, že my to musíme len na tento účel použiť. Takže, to je tých 12
tis, čo ste sa pýtali. Pýta sa, či majú nejaké otázky k tomuto. Z 52 579 – 12 tis. je splátka úveru,
40 tis. pôvodný most a 579,27 ešte nebol schválený účel použitia, čiže to je zatiaľ z minulého
roka, ako z predchádzajúceho. Teraz je tvorba nového, spolu je to 65 300,25 EUR – to už
pripočítal tých 579 z minulého roka, ktoré ešte nie je určený účel a navrhujeme to použiť na
bežné výdavky obce s tým, že pokiaľ v rozpočte obce bude do konca roka dostatok finančných
prostriedkov tento RF sa znovu nepoužije, nemusí sa, my nie sme povinný ho použiť. Peniaze
neprepadnú, ale použijú sa v ďalšom roku s tým, že máme výpadok príjmov pri podielových
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daniach, potrebujeme riešiť základnú školu, školskú jedáleň, školskú družinu, lebo školská
jedáleň nemá také predpokladané príjmy ako sme očakávali keďže boli zavretí, takže preto takto
navrhujeme.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – sa pýta, či na túto mimoriadnu situáciu už obec niečo dostala,
lebo bolo hovorené, že...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, ktorú mimoriadnu situáciu, boli tri (3).
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – požiar.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – čo vyhoreli u Garažíšky?
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – dáva kladnú odpoveď na otázku starostky obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vo veci požiaru dáva na vedomie, že zatiaľ nie.
Vec riešia z krízového štábu – jedna (1) časť a druhá (2.) časť je z ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny – takže tieto veci sú zatiaľ riešené vo forme podanej žiadosti. Z krízového štábu
je možné žiadať napr. na potraviny, dezinfekciu a z humanitárnej pomoci tam zariadenie do
domácností a úplne iné veci vykazovať, takže z týchto dvoch (2) častí teraz dávame dokopy –
takže zatiaľ boli použité a je to vo forme, tak čakáme a riešime.
JÁN PAYER – sa pýta na pokutu, ktorú dostala obec cca 19 tis.500 eur., kde je zahrnutá – za
bytovky.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ešte nebol rozsudok, to nie je právoplatné.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – sa pýta: kde je to zahrnuté sa pýta Ján Payer.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či v rozpočte?
Ekonóm obce, Mgr. Peter Tišliar – v rozpočte obce, je tu určený splátkový kalendár.
JÁN PAYER – sa pýta: obec žiada občanov, aby si zriadila záhradky, či predzáhradky, a tak
sa pýta ako sa hradí poskytovanie obecných služieb. Príklad: požičiavanie prívesného vozíka,
práce poskytované služby/kosenie – chcel by sa opýtať koľko zaplatil p. Bašták za odvoz
stavebného odpadu, môže to dokázať – je to nafotené, pracovník obecných služieb p. Brezňan
dáva na vozík a predtým doviezol p. ex-starosta s vozíkom kocky betónové, vyložili, nevie na
čo to bolo.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí, že sú v inom bode, ale si napísala - vec
zistí. Momentálne sme v bode schvaľovania použitia RF a toto zistí. Vrátila by sa späť.
V navrhovanom materiály, návrh na použitie RF obce v sume 65 300,25 EUR na bežné
výdavky obce Gemerská Poloma a po druhé (2.) zmenu účelu použitia prostriedkov z RF obce
Gemerská Poloma v sume 40 tis. eur na rekonštrukciu príjazdového mosta k obecnému úradu
schváleného uznesením 235/2019 zo dňa 28. 08. 2019 na bežné výdavky obce Gemerská
Poloma. Takže budeme hlasovať, najprv po a) použitie rezervného fondu obce Gemerská
Poloma v sume 65 300, 25 EUR na bežné výdavky obce, dáva hlasovať:
U z n e s e n i e č. 440/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 a návrhu čerpania rezervného
fondu
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K bodu 5.6 použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
použitie rezervného fondu obce Gemerská Poloma v sume 65 300, 25 EUR na bežné výdavky
obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na
bežné výdavky.

K bodu 6. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
K bodu 6.1 stanovisko na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma ku dňu 29. 09. 2020
1.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: MATERIÁL NA ROKOVANIE 14. ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GEMERSKEJ POLOME DŇA 29. septembra 2020.
Názov materiálu: Návrh záverečného účtu obce Gemerská Poloma a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa k II. úprave rozpočtu OZ
na rok 2020
Príloha iná: Rozpočet obce Gemerská Poloma
2.
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Stanovisko k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Gemerská
Poloma k dňu 29. 09. 2020
Názov materiálu: Stanovisko k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Gemerská Poloma k dňu 29.
09. 2020
Materiál k bodu rokovania: stanovisko/hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan zo
dňa: 14. 09. 2020
Príloha iná: bez.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – prosí hlavného kontrolóra obce o stanovisko k 2.
úprave v skrátenej verzii, záver.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – cit.: „V súlade s § 18 ods. 2 písm. b) Zb. z. č.
369/1990 o Obecnom zriadení a v znení jeho neskorších predpisov, predkladám obecnému
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zastupiteľstvu v Gemerskej Polome stanovisko k návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská
Poloma pre rok 2020 a to ku dňu 29. 09. 2020. Konštatujem, že: 1. Návrh rozpočtu obce
Gemerská Poloma pre rok 2020 bol schválený zastupiteľstvom obce dňa 04. 12. 2019 uznesením
č. 297/2019/ust., na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstve. Bol schválený ako rozpočet
vyrovnaný a to v príjmovej i vo výdavkovej časti s objemom 1 706 286 EUR. 2. Prvá úprava
rozpočtu obce Gemerská Poloma bola prejednaná a schválená na riadnom 10. obecnom
zastupiteľstve obce Gemerská Poloma dňa 26.02.2020 s celkovým objemom 1 819 680 EUR,
a to v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočet obce bol teda po 1. úprave vyrovnaný.
Úprava rozpočtu bola schválená Uznesením č. 343/2020 z dňa 26. 02. 2020. 3. Dôvodom
návrhu na druhú úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma pre rok 2020 tak v príjmovej, ako aj
výdavkovej časti rozpočtu je zvýšené čerpanie finančných prostriedkov v položkách: - nedaňové
príjmy, - bežné príjmy (granty a transfery), - bežné príjmy pre školstvo, - kapitálové príjmy, finančné operácie, - bežné výdavky (ochrana pred požiarmi, ubytovanie, nakladanie
s odpadmi), - zvýšenie čerpania finančných prostriedkov na rozvoj obce (rekreačné a športové
služby, sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, sociálne služby, dôchodcovia). Taktiež
nezanedbateľným dôvodom potreby zvýšenia čerpania finančných prostriedkov je
neuspokojujúca technická úroveň obecného majetku (ide predovšetkým o zlý stav striech na
obecných budovách – ZŠ, kino, zdravotné stredisko, stará škola, dom smútku – Veľká Poloma).
Podobne sú na tom miestne komunikácie, ktoré je potrebné pravidelne udržiavať a obnovovať.
Z predošle uvedeného možno zhrnúť: Návrh 2. úpravy rozpočtu obce pre rok 2020 ku dňu
29.09.2020 je v príjmovej, ako aj výdavkovej časti nasledovný: Príjmová časť: pôvodný
rozpočet - 1 706 286 EUR, 1. úprava – zvýšenie rozpočtu - 113 394 EUR, rozpočet po 1. 1 819
680 EUR, 2. úprava – zvýšenie rozpočtu - 86 556 EUR, rozpočet po 2. úprave - 1 906 236 EUR.
Výdavková časť: pôvodný rozpočet - 1 706 286 EUR, 1. úprava - zvýšenie rozpočtu
113 394 EUR, rozpočet po 1. úprave - 1 819 680 EUR, 2. úprava – zvýšenie rozpočtu
86 556 EUR, rozpočet po 2. úprave - 1 906 236 EUR. Schválený rozpočet obce po 2. úprave
môže byť upravovaný v ďalšom priebehu rozpočtového roka, a to na základe vývoja čerpania
jednotlivých položiek v príjmovej a výdavkovej časti, alebo rozpočtovými opatreniami starostky
obce. V záujme informovanosti občanov obce o nakladaní s vlastnými a s verejnými finančnými
prostriedkami obce, obec 2. úpravu rozpočtu zverejnila v obci spôsobom obvyklým, a to na
verejnej tabuli obce v priebehu 15 dní od 14. 09. 2020 do 29. 09. 2020. Rozpočet obce
Gemerská Poloma pre rok 2020 po 2. úprave ku dňu 29. 09. 2020 je v príjmovej aj výdavkovej
časti upravený – zvýšený o sumu 86 556 EUR a predstavuje výšku 1 906 236 EUR. Na základe
predošle uvedeného, hlavný kontrolór obce dáva kladné stanovisko k 2. úprave rozpočtu obce
ku dňu 29. 09. 2020 a odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Gemerská Poloma schváliť 2.
úpravu rozpočtu obce pre rok 2020 podľa predloženého návrhu, a to ku dňu 29. 09. 2020.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra
berie na vedomie a pýta sa, či je nejaká otázka k tomu?
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 441/2020
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zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
K bodu 6.1 stanovisko na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma ku dňu 29. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
Stanovisko hlavné kontrolóra obce Gemerská Poloma k návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného
kontrolóra.
K bodu 6.2 stanovisko na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma ku dňu 29. 09. 2020
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či je k bodu nejaká otázka na p. ekonóma
obce. Tam ide hlavne o predaj domu Šramkovho, potom dofinancovanie mosta, tie zmeny
musíme zahrnúť všetky v rozpočte.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 442/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
K bodu 6.2 stanovisko na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma ku dňu 29. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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schvaľuje
úpravu rozpočtu OZ obce Gemerská Poloma na rok 2020 s platnosťou od 29. 09. 2020 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 86 556,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje druhú úpravu rozpočtu.

K bodu 7. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 09. 09. 2020 k bodu
rokovania č. 6.
Názov materiálu: Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Materiál k bodu rokovania: 1. Správa o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu obce Gemerská Poloma vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,
odborne spôsobilou osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona, (reg.
č. 294), 2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma, 3. Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Gemerská Poloma Okresným úradom Košice podľa § 25 stavebného zákona (stanovisko
OÚ Košice č. OU-KE-OVBP1-2020/030474-002 zo dňa 18.06.2020), 4. Návrh na uznesenie,
5. Dôvodová správa
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hlavným cieľom otvorenia Územného plánu (ďalej
len ÚPN) obce Gemerská Poloma na začiatku roku 2019 bolo zosúladenie skutočnosti v obci
s územným plánom. Jednalo sa predovšetkým o lokalitu Konopiská a o lokalitu pri čističke
odpadových vôd. Popri zapracovaní týchto návrhov sa urobilo ešte niekoľko desiatok menších,
či väčších zmien na základe predložených námetov od občanov obce a poslancov. Počas celého
procesu schvaľovania bolo potrebné žiadať a čakať na veľa stanovísk a vyjadrení od
jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých obcí, dotknutých právnických osôb
a samosprávny kraj. Obecné zastupiteľstvo môže na základe stanoviska Okresného úradu
Košice podľa § 25 s. z. Z a D č.2 ÚPNO Gemerská Poloma právoplatne schváliť, nemôže v
návrhu už nič meniť ani dopĺňať. Je to záverečné stanovisko. Správa o prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov obec bola poslancom predložená, taktiež stanovisko Okresného úradu
Košice odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona a taktiež všetky
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zmeny a doplnky, ktoré boli počas celého obdobia robené. Obecné zastupiteľstvo, by malo
vziať na vedomie: 1. Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Gemerská Poloma vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou
osobou na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294) – v tejto
správe sú uvedené všetky stanoviská a vyjadrenia, ktoré obec počas celého obdobia obdržala
od jednotlivých dotknutých inštitúcií. 2. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma – tie boli tiež poslancom predložené,
každá jedna pripomienka aj s popisom. 3. Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č.
2 Územného plánu obce Gemerská Poloma Okresným úradom Košice podľa § 25 stavebného
zákona (stanovisko OÚ Košice č. OU-KE-OVBP1-2020/030474-002 zo dňa 18. 06. 2020).
Vyzýva k položeniu otázok k predloženému materiálu.
Stanislav Kučerák, poslanec – sa pýta: že ten ako na Konopiská, teraz to starostka dáva toto
hlasovať, že prečo ešte skorej nedala to hlasovať?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pretože je taký postup. Čakalo sa na stanovisko,
ktoré prišlo – posledné bolo z okresného úradu z Košíc.
Stanislav Kučerák, poslanec – hovorí: keď tu boli tí siedmi (7) poslanci, čo ako odišli, tak oni
nešlo im toto schváliť...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí: až dvakrát (2 x) boli zmeny, dvakrát bolo
opätovné prerokovanie a znovu opätovné prerokovanie. Hovorí, že aj s predchádzajúcimi
poslancami prišli až po súčasnú dobu, kde boli až trikrát (3 x) – máj, október a december 2019
- boli až trikrát (3 x) robené tieto pripomienky ku všetkým...
P o z n á m k a: v čase 18,25 h. odchádza ekonóm obce/Mgr. Peter Tišliar.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za: obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie – 1. Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou osobou
na obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona, (reg. č. 294), - 2. Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma, - 3.
Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Okresným úradom Košice podľa § 25 stavebného zákona (stanovisko OÚ Košice č. OU-KEOVBP1-2020/030474-002 zo dňa 18. 06. 2020).
U z n e s e n i e č. 443/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
K bodu 7.1 Správa o prerokovaní návrhu, Vyhodnotenie pripomienok, Výsledok preskúmania
návrhu
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
1.
Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou osobou na obstarávania
ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona, (reg. č. 294).
2.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská
Poloma.
3.
Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Okresným úradom Košice podľa § 25 stavebného zákona (stanovisko OÚ Košice č. OU-KEOVBP1-2020/030474-002 zo dňa 18. 06. 2020).
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie všetky tri správy, aj
stanovisko.
K bodu 7.2 schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo, by malo schváliť podľa ust.
§ 31 ods. 1 v spojení s ust. § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 2
Územného plánu obce Gemerská Poloma spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou,
autorizovaným architektom SKA/Slovenskej komory architektov.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať o tomto dokumente.
U z n e s e n i e č. 444/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
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K bodu 7.2 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
schvaľuje
podľa ust. § 31 ods. 1 v spojení s ust. § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky
č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou,
autorizovaným architektom SKA.
II.
žiada
starostku obce
1.
zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona.
2.
vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gemerská Poloma registračný
list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
3.
označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona.
4.
uložiť Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Gemerská Poloma na Obecnom úrade
Gemerská Poloma, na Stavebnom úrade obce Gemerská Poloma a na Okresnom úrade Košice,
odbore výstavby a bytovej politiky v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že tento dokument bol schválený.

K bodu 8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma

Strana 27 z 60

Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 19. 09. 2020 k bodu
rokovania č. 5.
Názov materiálu: Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Návrh VZN č.
3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – predchádzajúce nadväzuje na návrh VZN č.
3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce
Gemerská Poloma. Návrh tohto VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.
2 Územného plánu Gemerská Poloma bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce. Vyvesené od 12. 08. 2020 do 27. 08. 2020. Záväznou časťou ZaD č. 2 UPN
Gemerská Poloma sú základné zásady usporiadania a využívania územia, určené v regulatívoch
funkčného a priestorového usporiadania riešeného územia. Po schválení Z a D č.2
ÚPNO Gemerská Poloma Ing. arch. Šimková zašle 3 x čistopis Z a D č.2 ÚPNO Gemerská
Poloma. Bude potrebné vykonať zo strany obce Gemerská Poloma nasledovné úkony: vyplniť a potvrdiť schvaľovaciu doložku na schválenej územnoplánovacej dokumentácii (
podpis a okrúhla pečiatka obce), - 1 paré územnoplánovacej dokumentácie s vyplnenou
schvaľovacou doložkou a s kópiou uznesenia o schválení zaslať na Okresný úrad Košice, odbor
výstavby a bytovej politiky, - 1 paré územnoplánovacej dokumentácie s vyplnenou
schvaľovacou doložkou zaslať na prvostupňový stavebný úrad obce Gemerská Poloma, - 1
paré územnoplánovacej dokumentácie s vyplnenou schvaľovacou doložkou zostane na
obecnom úrade v Gemerskej Polome. Pýta sa, či sú nejaké otázky k VZN. Takže obecné
zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská
Poloma, dáva hlasovať na návrh VZN č. 3/2020.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 445/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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prerokovalo
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná
časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce 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 Všeobecnom záväznom nariadení obce č 3/2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného
zákona vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská
Poloma.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo sa uznáša podľa § 11 ods.4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecnom záväznom
nariadení obce č 3/2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná
časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Gemerská Poloma.
Týmto starostka oznamuje, že bola ukončená dlhá, skoro dvojročná púť tohto ÚPN, ktorý je
alfou a omegou každej obce, ktorá ho má pretože v zmysle územných plánov môže sa naďalej
budovať, plánovať a robiť zmeny, ďakuje všetkým aj predchádzajúcim poslancom, aj súčasným
poslancom za spoluprácu. Občanom, ktorí dávali návrhy na zmeny, doplnky, pretože v rámci
neho bolo niekoľko desiatok zmien robených a týmto dokumentom obec vchádza kvázi do
nejakej novej etapy, pretože ÚPN je základným, jedným zo základným dokumentov každej
obce, takže ešte raz ďakuje za spoluprácu pri tejto činnosti.
P r e s t á v k a v rokovaní vyhlásená starostkou obce: začiatok o 18,33 h. – koniec
prestávky o 18,41 h.

K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 19. 09. 2020 k bodu
rokovania č. 9.
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Názov materiálu: Voľba predsedov a členov komisií – doplňujúce voľby predsedov a členov
komisií
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Uznesenie č. 3/2018 ust. Zo dňa 08. 12.
2018 3. Dôvodová správa
Príloha iná: bez
K bodu 9.1 zrušenie uznesenia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí: na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo
– na minulom obecnom zastupiteľstve sme sa dohodli, že dnešným zastupiteľstvom doriešime
fungovanie komisií tým, že zvolíme nových predsedov, resp. doplníme ostávajúcich členov
komisií. Takže začneme finančnou komisiou.
Návrh starostky obce:
- zrušiť uznesenie č. 424/2020 z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, zo dňa 21. 08. 2020/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí: zrušením tohto uznesenia budeme vedieť
potom určiť doplňujúcich nových členov finančnej komisie.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za zrušenie predmetného uznesenia.
U z n e s e n i e č. 446/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.1 zrušenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
ruší
uznesenie č. 424/2020 z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, zo dňa 21. 08. 2020.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
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nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 424/2020.
K bodu 9.2 Doplňujúca voľba členov komisie finančnej
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí doplňujúcich členov komisie: a) z radov poslancov: Bc. Janku Ferenčíkovú, JUDr.
Vladimíra Očkaika, b) odborníkov z radov občanov: Ing. Evu Žúdelovú.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať. Pýta sa: kto je za takýto návrh
doplňujúcich volieb členov finančnej komisie?
U z n e s e n i e č. 447/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.2 Doplňujúca voľba členov komisie finančnej
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
1. doplňujúcich členov komisie:
a. poslancov: Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika
b. odborníkov z radov občanov: Ing. Evu Žúdelovú.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo volí uvedených doplňujúcich členov
komisie finančnej.
K bodu 9.3 zánik členstva členov komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany Červenákovej,
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Ondreja Tompoša, Alici Nemčkovej, Ing. Jaroslavovi Vešelínyimu, vo volebnom obvode č. 1
dňom 11. 08. 2020 zaniká ich členstvo v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností, - vzdaním
sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky Ciberajovej a Márii
Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká ich členstvo v komisii na
vybavovanie žiadostí a sťažností – ako náhradníčky. Dáva hlasovať za takéto znenie, že obecné
zastupiteľstvo konštatuje vzdania sa poslancov mandátu uvedených poslancov.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 448/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.3 zánik členstva členov komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany
Červenákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Jane Červenákovej
členstvo v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja
Tompoša vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ondrejovi Tompošovi členstvo
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností,
c) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Alici Nemčkovej
členstvo v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností,
d) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing.
Jaroslavovi Vešelínyimu vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ing. Jaroslavovi
Vešelínyimu členstvo v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností,
e) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky
Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke Ciberajovej členstvo
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností – ako náhradníčky,
f) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii
Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Márii Spišákovej členstvo
v komisii na vybavovanie žiadostí a sťažností – ako náhradníčky.
Hlasovanie:

za:

5 poslanci
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PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, zánik členstva uvedených členov komisie na vybavovanie žiadostí
a sťažností.
K bodu 9.4 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie na vybavovanie žiadostí
a sťažností
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma,
navrhuje za predsedu komisie: Juraja Dovalu, doplňujúcich členov komisie: z radov poslancov:
Stanislava Kučeráka, PhDr. Ivanu Antalovú, ako náhradníkov: Bc. Janku Ferenčíkovú, JUDr.
Vladimíra Očkaika.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 449/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.4 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
1. predsedu komisie: Juraja Dovalu
2. doplňujúcich členov komisie:
a) členov komisie:
a. poslancov: Stanislava Kučeráka, PhDr. Ivanu Antalovú,
b. náhradníkov: Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
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proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedu a doplňujúcich členov
komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností.
K bodu 9.5 zánik členstva členov komisie kultúry, vzdelania a športu
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzdaním sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana Ferenca vo
volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 zaniká Marianovi Ferencovi členstvo v komisii
kultúry, vzdelania a športu. Vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ondreja
Tompoša a poslankyne Janky Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká
Ondrejovi Tompošovi a Janke Ciberajovej členstvo v komisii kultúry, vzdelania a športu.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 450/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.5 zánik členstva členov komisie kultúry, vzdelania a športu
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 zaniká Marianovi Ferencovi členstvo
v komisii kultúry, vzdelania a športu,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja
Tompoša vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ondrejovi Tompošovi členstvo
v komisii kultúry, vzdelania a športu,
c) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janke
Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke Ciberajovej členstvo
v komisii kultúry, vzdelania a športu.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
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Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uvedení poslanci vzdaním
mandátu končí ich členstvo v komisiu kultúry, vzdelania a športu.
K bodu 9.6 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie kultúry, vzdelania a športu
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – návrh: za predsedu komisie kultúry vzdelania
a športu Bc. Jana Ferenčíková, doplňujúci členovia komisie z radov poslancov PhDr. Ivanu
Antalovú a Juraja Dovalu.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 451/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.6 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie kultúry, vzdelania a športu
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
1. predsedu komisie: Bc. Janu Ferenčíkovú
2. doplňujúcich členov komisie:
a. členov komisie:
b. poslancov: PhDr. Ivanu Antalovú, Juraja Dovalu.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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Starostka obce konštatuje, že komisia kultúry, vzdelávania a športu bola zvolená.
K bodu 9.7 zánik členstva členov komisie stavebnej a životného prostredia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzdaním sa
mandátu poslanca Ondreja Tompoša, vzdaním sa mandátu poslanca Mariana Ferenca
a poslankyne Márie Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 zanikajú týmto poslancom členstvá
v komisii stavebnej a životného prostredia.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 452/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.7 zánik členstva členov komisie stavebnej a životného prostredia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja
Tompoša vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ondrejovi Tompošovi členstvo
v komisii stavebnej a životného prostredia,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 zaniká Marianovi Ferencovi členstvo
v komisii stavebnej a životného prostredia,
c) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii
Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Márii Spišákovej členstvo
v komisii stavebnej a životného prostredia.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uvedeným poslancom
zaniklo vzdaním sa mandátu členstvo v komisii stavebnej a životného prostredia.
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K bodu 9.8 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie stavebnej a životného prostredia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo navrhuje predsedu komisie
JUDr. Vladimír Očkaik, doplňujúcich členov komisie z radov poslancov Stanislava Kučeráka
a Bc. Janku Ferenčíkovú.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 453/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.8 doplňujúce voľby predsedu a členov komisie stavebnej a životného prostredia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
1. predsedu komisie: JUDr. Vladimíra Očkaika
2. doplňujúcich členov komisie:
a. členov komisie:
b. poslancov: Stanislava Kučeráka, Bc. Janu Ferenčíkovú.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo zvolilo komisiu stavebnú a životného
prostredia.
K bodu 9.9 zánik členstva členov sociálnej a bytovej komisie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzdaním sa
mandátu poslancov Mgr. Alica Nemčková, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková a Mária
Spišáková vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká ich členstvo v komisii sociálnej
a bytovej.
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Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 454/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.9 zánik členstva členov sociálnej a bytovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Alici Nemčkovej členstvo
v sociálnej a bytovej komisii,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky
Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke Ciberajovej členstvo v
sociálnej a bytovej komisii,
c) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany
Červenákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Jany Červenákovej
členstvo v sociálnej a bytovej komisii.
d) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii
Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Márii Spišákovej členstvo v
sociálnej a bytovej komisii.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vzdaním sa jednotlivých
poslancov zaniklo ich členstvo v komisii sociálnej a bytovej.
K bodu 9.10 doplňujúce voľby predsedu a členov sociálnej a bytovej komisie
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – komisia sociálna a bytová: obecné zastupiteľstvo
navrhuje predsedu komisie Stanislava Kučeráka a doplňujúcich členov komisie z radov
poslancov Bc. Jana Ferenčíková a JUDr. Vladimíra Očkaika.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 455/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva a doplnenie členov komisií
K bodu 9.10 doplňujúce voľby predsedu a členov sociálnej a bytovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
1. predsedu komisie: Stanislava Kučeráka
2. doplňujúcich členov komisie:
a. členov komisie:
b. poslancov: Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo volí sociálnu a bytovú komisiu.

K bodu 10. Interpelácie poslancov
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vyzýva poslancov, vyjadriť sa.
Diskusia k bodu: bez pripomienok

K bodu 11. Rôzne
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K bodu 11.1 odmena/hlavný kontrolór obce
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi na druhý
(2.) a tretí (3.) kvartál r. 2020, je potrebné napísať hodnotu od 0 po 30 %. Hlasovanie prebieha
formou lístkov/biely (2. kvartál) a zelený (3. kvartál). Sčítanie a výpočet (priemer) prevedú
poslankyne Bc. Jana Frenčíková a PhDr. Ivana Antalová.
U z n e s e n i e č. 456/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.1 odmena/hlavný kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18c, ods. 5 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

návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. Miloslava Brezňana.
II.
schvaľuje
1.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 9 % mesačne za druhý
štvrťrok roku 2020 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
2.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 9 % mesačne za tretí štvrťrok
roku 2020 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi
na druhý kvartál 2020 vo výške 9 % a odmenu hlavnému kontrolórovi na tretí kvartál 2020 vo
výške 9 %.
K bodu 11.2 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/informácia starostky obce, stanovisko hlavného kontrolóra
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Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29. 09. 2020 k bodu
rokovania č. 11.
Názov materiálu: problematika prideľovania nájomných bytov
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Stanovisko hlavného
kontrolóra
Príloha iná : bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – problematika prideľovania nájomných bytov,
prečíta dôvodovú správu: Dôvodová správa: cit.: “Uzneseniami obecného zastupiteľstva: - č.
392/2020 bol schválený zámer prenájmu bytu č. 7: trojizbového bytu na 3. poschodí v dome so
súpisným číslom 486, na Ulici Sládkovičova v Gemerskej Polome Zdenke Pánekovej, nar. ....,
trvale bytom Sládkovičova 486, 049 22 Gemerská Poloma na dobu určitú: s účinnosťou od 01.
09. 2020 do 31. 08. 2021 za výšku mesačného nájomného: 152,22 EUR ako prípad hodný
osobitného zreteľa; - č. 393/2020 bol schválený zámer prenájmu bytu č. 5: dvojizbového bytu
na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici Sládkovičova v Gemerskej Polome
Mgr. Jurine Ferenčíkovej, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská Poloma na
dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021 za výšku mesačného nájomného:
135,50 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa, - č. 394/2020 bol schválený zámer prenájmu
bytu č. 2: dvojizbového bytu na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
Sládkovičova v Gemerskej Polome Ľubomírovi Greškovi, nar. ...., trvale bytom Záhradná 245,
049 22 Gemerská Poloma na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2023 za
výšku mesačného nájomného: 135,50 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obecné
zastupiteľstvo týmto schválilo zámery prenájmu nájomných bytov na základe odporúčania
sociálnej a bytovej komisie, ktorá zasadala dňa 22. 06. 2020. V zozname uchádzačov
o pridelenie nájomných bytov sú uvedení iba títo traja žiadatelia, ktorí si podali žiadosť
o pridelenie nájomných bytov a ktorým zámery prenájmu boli schválené. Obecné zastupiteľstvo
jednotlivé byty pridelilo, pričom uprednostnilo byt na prvom poschodí pre žiadateľa s ťažkým
zdravotným postihnutím. V dňoch 11. a 17. augusta 2020 sa svojho mandátu vzdalo 7 poslancov
obecného zastupiteľstva, pričom z náhradníkov mandát prijali 3 noví poslanci. Obecné
zastupiteľstvo preto do doplňujúcich volieb nebude nedosahovať 3/5-vú väčšinu, z tohto dôvodu
nie je schopné prijímať akékoľvek uznesenia týkajúce sa nakladania s nehnuteľným majetkom
obce. Vzhľadom na skutočnosť, že v zozname uchádzačov o pridelenie nájomných bytov boli
uvedení iba 3 záujemcovia pre 3 „voľné“ nájomné byty, pričom všetci traja žiadatelia
nedokázali svoju bytovú situáciu riešiť iným spôsobom (zostali by úplne bez bývania), vzhľadom
na samotnú podstatu nájomného bývania a skutočnosť, že nájomné byty obec nadobudla za
účelom prenájmu, čiže mala by dbať o to, aby boli v čo najväčšej miere využité, t. j. prenajaté
a plnili účel, pre ktorý boli nadobudnuté, rozhodla som sa uprednostniť tieto dôvody
a poskytnúť nájomné byty záujemcom nasledovne: byt č. 2 bol: dňa 31. 08. 2020 odovzdaný
pôvodným nájomníkom obci, dňa 09. 09. 2020 prevzatý žiadateľom Ľubomírom Greškom do
užívania od obce, byt č. 5 bol ponechaný v nájme doterajšej nájomníčky Zdenky Pánekovej, byt
č. 7 bol: dňa 31.08.2020 odovzdaný pôvodným nájomníkom obci, dňa 01. 09. 2020 bol prevzatý
žiadateľkou Mgr. Jurinou Ferenčíkovou do užívania od obce. Uvedeným odovzdanie bytom som
vykonala na základe predošlého stanoviska
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hlavného kontrolóra našej obce.“ K tomuto úkonu stanovisko hlavného kontrolóra, zároveň
starostka vyzýva hlavného kontrolóra obce, aby sa vo veci vyjadril.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – cit: „Nájomné zmluvy pre uvedených
žiadateľov boli pripravované na schválenie, ale pred uplynutím termínov pôvodných
nájomných zmlúv sa 7 poslancov vzdalo mandátu, na ich miesta nastúpili 3 noví poslanci, takže
doplnené obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov, čo nepostačuje na prijímanie uznesení
v oblasti nakladania s majetkom obce (potrebná 3/5 väčšina – 6 poslancov z 9). Pre
menovaných žiadateľov z predošle uvedených dôvodov neboli schválené nové nájomné zmluvy.
V predchádzajúcom nájomnom období si menovaní nájomcovia plnili nájomné povinnosti.
Starostka obce na základe dôkladného zváženia situácie u menovaných nájomníkov (nemajú
možnosť iného bývania) a situácie obce (obecné zastupiteľstvo nemá dostatočný počet
poslancov na schválenie nájomných zmlúv, ale na druhej strane je potrebné využívať bytový
fond) dala súhlas menovaným nájomníkom na ďalšie užívanie nájomných bytov na uvedenej
adrese. Po doplnkových voľbách do obecného zastupiteľstva sa nové obecné zastupiteľstvo
bude zaoberať týmto problémom. Dovtedy je konanie vo veci prenájmu nájomných bytov
formou nájomných zmlúv prerušené. Z predošle uvedeného hlavný kontrolór súhlasí – dáva
kladné stanovisko, s riešením a konaním starostky obce v uvedenej veci. Zároveň doporučujem
vyzvať menovaných o dôkladné plnenie nájomných podmienok voči obci, ktoré poznajú
z predchádzajúcich nájomných vzťahov/zmlúv.“
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a)
informáciu starostky obce o: - ukončených nájomných zmluvách k nájomným bytom č. 2, č. 5
a č. 7, - aktualizovanom zozname uchádzačov o pridelenie nájomných bytov, - prevzatí obcou
a odovzdaní nájomných bytov č. 2, č. 5 a č. 7 obcou uchádzačom o pridelenie nájomných bytov
zo zoznamu: - Ľubomírovi Greškovi, nar. ...., trvale bytom Záhradná 245, 049 22 Gemerská
Poloma, Mgr. Jurine Ferenčíkovej, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská
Poloma, Zdenke Pánekovej, nar. ...., trvale bytom Sládkovičova 486, 049 22 Gemerská Poloma;
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k možnosti prideľovania nájomných
bytov č. 2, č. 5 a č. 7. Pýta sa, či je nejaká otázka.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 457/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.2 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/informácia starostky obce, stanovisko hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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b e r i e na v e d o m i e

a)
informáciu starostky obce o:
- ukončených nájomných zmluvách k nájomným bytom č. 2, č. 5 a č. 7,
- aktualizovanom zozname uchádzačov o pridelenie nájomných bytov,
- prevzatí obcou a odovzdaní nájomných bytov č. 2, č. 5 a č. 7 obcou uchádzačom o pridelenie
nájomných bytov zo zoznamu:
- Ing. ĽUBOMÍROVI GREŠKOVI, nar. ...., trvale bytom Záhradná 245, 049 22 Gemerská
Poloma,
- Mgr. JURINE FERENČÍKOVEJ, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská
Poloma,
- ZDENKE PÁNEKOVEJ, nar. ...., trvale bytom Sládkovičova 486, 049 22 Gemerská
Poloma;
b)
stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k možnosti prideľovania nájomných
bytov č. 2, č. 5 a č. 7.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uvedené veci obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
K bodu 11.3 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č. 7/
spôsobilosť prijať uznesenie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo konštatuje že, vzhľadom na
situáciu vzniknutú v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v platnom znení s použitím § 192 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obecné
zastupiteľstvo nie je vzhľadom na počet poslancov spôsobilé prijať uznesenie k tomuto bodu
rokovania podľa §§ 11 a 12 cit. Zákona o obecnom zriadení a Zásad hospodárenia s majetkom
obce.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 458/2020
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zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.3 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/spôsobilosť prijať uznesenie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že,
vzhľadom na situáciu vzniknutú v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písmeno c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení s použitím § 192 zákona NR SR č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
obecné zastupiteľstvo nie je vzhľadom na počet poslancov spôsobilé prijať uznesenie k tomuto
bodu rokovania podľa §§ 11 a 12 cit. Zákona o obecnom zriadení a Zásad hospodárenia
s majetkom obce.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo konštatuje uvedenú informáciu.
K bodu 11.4 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/prerušenie prejednania
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo prerušuje prejednanie
predloženého materiálu do doby najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome po voľbách do obecného zastupiteľstva podľa § 181 ods. 3 písmeno d) zákona NR SR
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 459/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
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K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.4 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/prerušenie prejednania
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
prerušuje
prejednanie predloženého materiálu do doby najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome po voľbách do obecného zastupiteľstva podľa § 181 ods. 3 písmeno d)
zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo prerušuje prejednanie predloženého
materiálu.
K bodu 11.5 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/oznámenie nájomníkom
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce
oboznámiť s týmto uznesením záujemcov o nájom nájomných bytov č. 2, č. 5 a č. 7: - Ing.
Ľubomíra Greška, - Mgr. Jurinu Ferenčíkovú, - Zdenku Pánekovú do päť (5) dní od konania
obecného zastupiteľstva.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.

U z n e s e n i e č. 460/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.5 problematika prideľovania nájomných bytov/nájomné byty č. 2, č. 5, č.
7/oznámenie nájomníkom
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
žiada
starostku obce
oboznámiť s týmto uznesením záujemcov o nájom nájomných bytov č. 2, č. 5 a č. 7:
- Ing. ĽUBOMÍRA GREŠKA, nar. ...., trvale bytom Záhradná 245, 049 22 Gemerská Poloma,
- Mgr. JURINU FERENČÍKOVÚ, nar. ...., trvale bytom Partizánska 381, 049 22 Gemerská
Poloma,
- ZDENKU PÁNEKOVÚ, nar. ...., trvale bytom Sládkovičova 486, 049 22 Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie. V tomto bode bude
pokračovať až po voľbách.
JANKA CIBERAJOVÁ – všimla, že dom, ktorý obec predala Baštákovi - sa pýta, či dáka
čiastka bola uhradená za ten dom, či obec už dostala nejaké peniaze.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – zistí u ekonóma najbližšie a dá potom vedieť.
JANKA CIBERAJOVÁ – ako bude potom vedieť o tom ona.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – je potrebné spýtať sa. Pokračuje ďalej v bode
rôzne.
K bodu 11.6 žiadosť/vybudovanie odvodňovacieho rigola/Ul. 9. mája
Žiadosť: Žiadosť obyvateľov Ulice 9. mája, 049 22 Gemerská Poloma – menovite: Ľubomír
Dovala, s. č. 512, Antónia Majerová, s. č. 513, Ľubomír Gubek s. č. 514, Božena Antalová s. č.
515, Roman Cirbus s. č. 516, Zlata Ďuričeková s. č. 517, Mgr. Alena Grešková s. č. 518, Emília
Klementová s. č. 519, Mária Gunárová s. č. 520, Jozef Revúcky s. č. 521.
Zo dňa: 29. 07. 2020 pod značkou: bez; evidovaná OcÚ: 03. 08. 2020. č. s.: 631/2020; komu:
bez; podpísaní: obyvatelia vyššie menaní.
Vec: Žiadosť o vybudovanie odvodňovacieho jarku (rigola). Vyššie uvedení obyvatelia Ulice 9.
mája od s. č. 512 po s. č. 521 žiadajú vybudovať odvodňovací rigol, ktorý by sa napojil do
súčasného jarku (rigola) pri nehnuteľnosti s. č. 512, a to z dôvodu zatekania dažďových vôd
z ulice do nehnuteľností a dvorov nakoľko na vrchnej strane ulice pri chodníku je odtokový
kanál, ktorým nestíha voda odtekať a spád ulice je do dvorov nehnuteľností.
Príloha: bez.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – minule tu bol Roman Cirbus, vec dá do ďalších
protipovodňových akcií na vybudovanie odtokového kanálu pred ich domami, teda vec berú
poslanci na vedomie. Žiadosť odvodňovacieho rigolu na Ulici 9. mája.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 461/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.6 žiadosť/vybudovanie odvodňovacieho rigola/Ul. 9. mája, 049 22 Gemerská
Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e

žiadosť obyvateľov z Ulice 9. mája o vybudovanie odvodňovacieho kanála.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov
z Ulice 9. mája o vybudovanie odvodňovacieho jarku.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan – v čase 19,09 odchádza z rokovania obecného
zastupiteľstva.
K bodu 11.7 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť
Madáčová/informácia
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29.09.2020 k bodu
rokovania č. 10
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Názov materiálu: Schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre
uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR
Materiál k bodu rokovania: návrh na uznesenie, dôvodová správa.
Príloha iná: Predrealizačné zameranie plôch asfaltu/22.7. 2020/č. z. 7/20, CP_039_2020 Obnova povrchu MK Gem. Poloma, CP_039_2020 - Obnova povrchu komunikácie na ul.
Turecká.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – asfaltovanie ulíc Madáčová a Turecká, schválenie
čerpania návratnej finančnej výpomoci. V súčasnosti vláda SR v rámci pomoci samosprávam
vypísala návratnú finančnú výpomoc pre jednotlivé obce, ktoré o ňu požiadajú s tým, že
splácanie – je to neúročené a splácanie bude až v r. 2024. Každá jedna obec, aj z nášho
mikroregiónu od Betliar až po Dobšinú požiadala o tieto finančné prostriedky, vypočítava sa to
podľa počtu obyvateľov, pre našu obec by sa jednalo o pôžičku vo výške 38 664,00 EUR. Takže
obec v r. 2020 má záujem opraviť a zrekonštruovať časť miestnych komunikácií okrem opravy
výtlkov, ktoré by chceli stihnúť ešte do konca tohto roku, je tu zámer využiť prostriedky z
návratnej finančnej výpomoci s výpadkom príjmov obce podielových daní v dôsledku
pandémie KOVID 19 na samosprávne funkcie a činnosť obce. Tieto prostriedky, by mali byť
v prípade podania žiadosti obcou poskytnuté Ministerstvom financií SR vo výške 38 664,00
EUR. Každá obec má inú čiastku, prerátava sa. Obec má zámer tieto prostriedky použiť na
rekonštrukciu ďalších miestnych komunikácií. Obec v závislosti od ich stavu hustoty osídlenia
a približnej frekvencie má zámer rekonštruovať celú časť Tureckej ulice od rodinného domu
Chocholovcov až po rodinný dom Klementovcov a časť Madáčovej ulice od rodinného domu
Ferencovcov po rodinný dom Chlebovcov vynímajúc časti, ktoré sú zaasfaltované v časti
Madáčovej ulice od Fraňa Kráľa po dolnú zastávku. To sme už prejednávali na
predchádzajúcich zastupiteľstvách, že následne po skončení prác na rekonštrukcii mosta za
obecným úradom, po schválení, môže sa ťahať asfalt po obidvoch stranách popri potoku
Súlovskom. Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená približne vo výške: na Madáčovú
21 141 eur a na Tureckej 23 190 eur, celkove by to obec stálo 44 331 eur, výsledná suma ceny
stavebného diela bude nižšia vysúťažená v rámci verejného obstarávania. Iný náklad
v súvislosti s rekonštrukciou nepredpokladáme. V prípade schválenia obecným
zastupiteľstvom by malo dôjsť k obsadeniu dodávateľa začiatkom mesiaca október
a k samotnej realizácii do konca mesiaca november v závislosti od počasia a harmonogramu
prác víťazného uchádzača. Keďže žiadosti o túto návratnú pôžičku je potrebné podať do konca
októbra a vyúčtovanie je potrebné urobiť do konca tohto roku.
JANKA CIBERAJOVÁ – sa pýta, či sa nemôže urobiť aj Dovčíková II., tam je tiež takýto
problém.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Dovčíková, tam sa musí najprv urobiť odvodnenie,
prípravné práce a až tak asfaltovať. Tieto cesty, ktoré plánujeme teraz asfaltovať sú už prakticky
pripravené, s touto variantou sme aj plánovali. Akonáhle sa urobí asfaltovanie ypsilonky
z mosta, že sa tu bude pokračovať a Turecká takisto bola v pláne, takže ideme. Na Dovčíkovej
II. je potrebné najprv urobiť odvodňovacie rigoly, kanály následne až potom asfaltovať, takže
tam by samotné asfaltovanie...
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VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – sa pýta, či sa bude realizovať aj v ich okolí, v malej časti okolo
nich, je to tam v hroznom stave – čo tam vykopali vodári, to je obraz celej obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – momentálne sú tieto veci ako návrh, vyčíslené je
takisto...
Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ – sa informuje vo veci Tureckej ulice, kde bolo plánované
preloženie vodovodu, čo majú v rámci predzáhradok, či je toho času v pláne toto realizovať ako
sa hovorilo.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – ten vodovod je ťahaný v súčasnosti až po
Konopiská, po Záhradnej, aj tá sa asfaltovala len časť – meter od rodinných domov, sa
neasfaltovalo, pretože sa malo plánovať nasledujúci rok – rekonštrukcia. Turecká - vodovod
zatiaľ v pláne nie je/preklad vodovodu.
Mgr. MADGALÉNA LUKÁČOVÁ – sa pýta: či sa nebude ťahať elektrika pod zemou, či
nebude potom zbytočné robiť cesty, a potom sa znova prekopú?
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – rekonštrukcia celej elektrických stĺpov sa v našej
obci uskutočnila pred štyrmi (4) alebo tromi (3) rokmi, komplet všetky stĺpy, v našom
katastrálnom území boli menené – možno v priebehu pár rokov, alebo desaťročí možno to príde
aj na Slovensko, ale zatiaľ nemá takú informáciu, ale kompletná rekonštrukcia elektrických
stĺpov bola asi 3-4 roky dozadu.
JANKA CIBERAJOVÁ – sa pýta vo veci cesty pri Pastírni v zlom stave, možnosť úrazu...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – táto časť cesty je v porovnaní s týmito maličká,
môžeme dať vyčísliť a môžeme...
JANKA CIBERAJOVÁ – tam jedine asfalt môže ísť.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pokračuje: ale je potrebné vyčísliť cenu, od toho
sa potrebuje odraziť.
VALÉRIA MIKOLAJOVÁ – hovorí, že to nechce pre seba, je to pre celú dedinu.
JANKA CIBERAJOVÁ – ďalej hovorí o vykopanom rigole v tejto časti, potreba asfaltovať
od hlavnej cesty až k potoku, ide o malý úsek.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – momentálne obec rieši Ulicu Madáčovú a Tureckú.
Podľa predloženého materiálu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky
obce o zlom technickom stave miestnych komunikácií Madáčová ulica a Turecká ulica
a potrebe rekonštrukcie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.

U z n e s e n i e č. 462/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.7 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť Madáčová/informácia
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o zlom technickom stave miestnych komunikácií Madáčová ulica
a Turecká ulica a potrebe rekonštrukcie.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky
obce.
K bodu 11.8 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť
Madáčová/realizácia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu
asfaltových povrchov miestnych komunikácií Turecká ulica a časti Madáčovej ulice.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 463/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.8 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť Madáčová/realizácia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
rekonštrukciu asfaltových povrchov miestnych komunikácií Turecká ulica a časti Madáčovej
ulice.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
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Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu asfaltových
povrchov.
K bodu 11.9 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť
Madáčová/uzatvorenie zmluvy o dielo
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na dodávku stavebných prác na
rekonštrukciu miestnych komunikácií Turecká ulica a časti Madáčovej ulice.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 464/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.9 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť Madáčová/uzatvorenie
zmluvy o dielo
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na dodávku
stavebných prác na rekonštrukciu miestnych komunikácií Turecká ulica a časti Madáčovej
ulice.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo
s víťazným uchádzačom.
K bodu 11.10 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť Madáčová/žiada
starostku obce
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce o: realizáciu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - uzatvorenie príslušnej zmluvy o dielo
s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na dodávku stavebných prác na rekonštrukciu
Tureckej ulice a časti Madáčovej ulice, - o zapracovanie finančného nákladu na rekonštrukciu
miestnych komunikácií do nasledujúcej úpravy rozpočtu.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 465/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.10 asfaltovanie miestnych komunikácii, Ulica Turecká a časť Madáčová/žiada
starostku obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
žiada
starostku obce o:
- realizáciu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- uzatvorenie príslušnej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na
dodávku stavebných prác na rekonštrukciu Tureckej ulice a časti Madáčovej ulice,
- o zapracovanie finančného nákladu na rekonštrukciu miestnych komunikácií do nasledujúcej
úpravy rozpočtu.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo žiada starostku o vyššie uvedené.
K bodu kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v bode rôzne, by pokračovala kompostovanie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Blíži sa koniec roka a následne s novým
rokom pribudne obci, všetkým obciam povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad. Naša obec v roku 2012 poskytla v rámci projektu kompostéry do všetkých
domácností, ktoré sú na to určené. V súčasnosti zákon pripúšťa aj ostatným obciam, ktoré tieto
kompostéry nemajú, resp. ktoré nemajú možnosť biologicky rozložiteľný odpad umiestňovať
v kompostárňach čestným vyhlásením o kompostovaní jednotlivých domácností splniť
podmienku zákonnú o tom, že obec biologicky rozložiteľný odpad vie zhodnotiť a spracovať.
V Polomských novinách bude zverejnené, ako príloha – čestné vyhlásenie o kompostovaní
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s tým, že potom a bude to aj informácia
v Polomských novinách, že aby toto čestné prehlásenie za každú domácnosť vyplnili a vhodili
do určených schránok, resp. odovzdali na obecnom úrade, aby bola naplnená podmienka
preukázania splnenia podmienky § 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79 z r. 2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť Fúra s. r. o. obci vyváža tuhý komunálny
odpad/TKO, budúci rok plánuje – od marca 2021 váženie odvozu TKO s tým, že potom
predloží jednotlivé výsledky a budeme vedieť, že či bude nejaká zmena v platení za obce za
TKO. Všetky samosprávy sa prikláňajú k tomuto kroku, pretože je predpoklad, že týmto
vážením dôjde aj k zníženiu platenia za zneškodnenie TKO. Sú dva (2) druhy váženia, vysvetlil
konateľ firmy: statické, dynamické. V statickom bude vážené auto pred a po vývoze z obce.
V dynamickom predpokladajú osadenie čipov na každú kuka nádobu, ktorá musí byť ale umelá
a čítanie čipu priamo v aute. Starostovia boli priklonení skôr k tomu statickému váženiu auta,
pretože tam sú aj menšie odchýlky a chybovosť a pri tom dynamickom je väčšia, pretože čipy
sa skôr pokazia, alebo porušia jednotlivými úkonmi. Takže uvidíme aké budú záverom r. 2022,
2021 uvedené výsledky, aj financovanie. Veríme, že prispeje k zníženiu financovania za TKO.
K bodu opatrenia v rámci KOVIDU 19
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – chcela by sa dotknúť školskej jedálne a varenia
obedov pre seniorov. Naďalej sa pokračuje v začatom odovzdávaní obedov a varení pre
seniorov v jednorazových nádobách, aj keď boli pripomienky zo strany seniorov, ale opatrenia
a všetky stanoviská hygienika smerujú k tomu, že v týchto sa bude naďalej strava odovzdávať.
Dáva priestor poslancom vyjadriť sa v tomto bode. Poslanci možnosť nevyužívajú.
K bodu vyjadrenie starostky obce občanom/vysvetlenie občanom-odchod poslancov
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – cit. “Keďže mám tu aj verejnosť a týmto listom aj
v Polomských novinách, môj názor, respektíve moje stanovisko k uplynulým udalostiam v obci.
Vážení poslanci, vážení prítomní, po udalostiach z posledných dní, kedy sa svojho mandátu
vzdalo sedem poslancov, určite väčšina z Vás očakáva moje stanovisko. Preto som sa rozhodla
využiť adresnejší spôsob formou tohto listu. V prvom rade Vás chcem upokojiť, že obecný úrad
naďalej funguje bez akýchkoľvek obmedzení. Aj keď je táto situácia pre nás naozaj vážna, z
pohľadu života samospráv Slovenskej republiky nie je až taká nezvyčajná. Aj tento rok
prebiehajú doplňujúce voľby v niekoľko desiatok samosprávach. Vzdanie sa mandátu, alebo
zánik mandátu sa v živote samospráv objavuje pomerne často. Nie je to po prvýkrát ani u nás,
avšak nikdy to nebolo v takomto počte a už vôbec nie bez existencie dostatočného počtu
náhradníkov. A možno práve tento okamih túto situáciu ešte viac umocňuje. Spomínam si na
dlhšie obdobie dozadu, kedy sa o funkciu poslanca uchádzalo aj okolo 30 kandidátov. Posledné
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roky je však nezáujem nás občanov o samosprávu našej obce tak výrazný, že sa kandidáti musia
na kandidatúru navzájom doslova nahovárať a prehovárať. Akoby úplne absentovalo
odovzdanie skúseností medzi staršími a mladšími generáciami. Pýtam sa, ak tento trend bude
pretrvávať, čo nás čaká v budúcnosti? O to viac, že nás je tak málo a aj tak nedokážeme
spoločne dobre vychádzať. Je potrebné podotknúť, že zákon o obecnom zriadení s takouto
situáciou počíta a určuje samospráve ďalší postup. Každý občan obce má právo na získanie
mandátu a rovnaké právo sa ho aj vzdať. Sedem z našich deviatich poslancov toto právo
v priebehu posledných dní využilo. Od začiatku môjho pôsobenia v obci som mala sťaženú
situáciu. Od závisti je len kúsok k nenávisti. Verte, že na tomto poste nie je čo závidieť, hoc kto
by sedel na starostovskej stoličke. Veľmi vážnou udalosťou bola prvá mimoriadna situácia po
ničivej búrke „supercele“ v auguste 2019, ktorej dôsledky cítime dodnes. Bolo to neskutočne
ťažké obdobie, každý si zachraňoval svoj majetok, obec sa snažila napraviť spôsobené škody,
s tým súvisiace obrovské množstvo správ a údajov, ktoré bolo treba denne spracovávať
a zasielať na úrady. Prešlo pár mesiacov a v marci 2020 nás prepadla ďalšia mimoriadna
situácia s mimoriadnym dopadom pre celú Slovenskú republiku – COVID 19. Tá trvá dodnes.
Znovu ťažké obdobie nielen pre občanov, ktorí prišli o príjmy, ale aj pre obec. Táto mimoriadna
situácia naďalej trvá a ja som nemala na výber a musela medzitým vyhlásiť ďalšiu mimoriadnu
situáciu v súvislosti s požiarom obydlí rómskej komunity žijúcej na Madáčovej ulici č. 196. Pre
41 osôb, z toho 22 detí som musela zabezpečiť dočasné náhradné bývanie a zabezpečiť ďalšie
kvantum nevyhnutných úkonov. Znovu ťažké týždne, množstvo vybavovania a každý deň
hlásenia na odbor krízového riadenia o realizovaných opatreniach. Nejaké takéto sú dni
starostu našej obce. Byť tu pre vás všetkých. Bez ohľadu na to, kto tým starostom je a či ho
priamo práve vy potrebujete a či možno práve teraz. Nerada by som týmto listom vracala údery,
či spomínala na čokoľvek, čo vyústilo do odchodu poslancov. Nechcem sa vyjadrovať ani
k tomu, akým spôsobom to urobili. Uvedomujem si v plnej miere svoju zodpovednosť, no musím
pripomenúť zodpovednosť samotných odchádzajúcich poslancov. Odísť je to najjednoduchšie,
čo mohli urobiť. Jednoduché je tiež poukázať, že odchádzam preto, že starostka nerobí to, čo
treba. Pretože my to chceme a vidíme inak. Či je to, čo tvrdia pravda, alebo do akej miery je to
pravda či správne, to už až tak dôležité nemusí byť. Myslím, že po tom všetkom som to mohla
urobiť aj ja ešte predtým ako to urobili títo poslanci. A aj ja by som potom rozposlala všetkým
občanom list, že odchádzam preto, že nie som spokojná s ich prácou, názormi a tým, kam sa
snažia smerovať našu obec. A verte mi, že by som mala pravdu. A viete, čo by som urobila
potom? Svoj list by som ešte poslala regionálnemu denníku, asi by to bol tiež Korzár. Zdalo by
sa vám to z mojej strany správne a zodpovedné? Vo vzťahu k našej obci a k vám? Musím
zdôrazniť, že spor medzi mnou a niektorými poslancami nespočíva v tom, že by bola nejakým
spôsobom ohrozená podstata fungovania našej obce. Vašim požiadavkám sa s ohľadom na naše
možnosti budeme snažiť vyhovieť a napomôcť aj naďalej. Chcem vás všetkých úctivo požiadať
o trpezlivosť, kým sa situácia u nás stabilizuje. Pevne verím, že ďalšie neočakávané udalosti
nás nepostihnú, nakoľko už teraz máme toho všetci naozaj dosť. Niekedy v marci 2021 nás
čakajú doplňujúce voľby, aby sa zo zvolených kandidátov mohli obsadiť chýbajúce štyri miesta
nášho obecného zastupiteľstva. O všetkom vás budem včas informovať. Priznám sa vám, že sa
obávam, či vôbec bude mať niekto záujem prísť sem pracovať v prospech nás všetkých.
Dostatočný počet kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva totiž obec nemala ešte
niekoľko hodín pred ukončením podávania kandidátok ani počas riadnych volieb. Vedenie našej
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obce nie je naozaj jednoduché. Preto vás všetkých vyzývam, a to hlavne tých z mladších
generácií, aby zvážili možnosť prísť sa podieľať na samospráve našej obce. Priznám sa, že mi
je veľmi ľúto, kam sme sa dnes dostali, pretože som si ako starostka obce spoluprácu
s poslancami predstavovala inak. A to aj s ohľadom na to, že sme si vyjadrovali pred
komunálnymi voľbami v roku 2018 vzájomnú podporu. Aj napriek všetkým okolnostiam som sa
snažila obec zveľaďovať a ľuďom pomáhať. Od decembra 2018 sme svojpomocne
zrealizovali rekonštrukciu strechy policajnej stanice, rekonštrukciu dvojgaráže pri obecnom
úrade, rekonštrukciu autobusovej zastávky, opravu lavičiek po obci, rekonštrukciu piatich
studní na Hviezdoslavovej ulici, rekonštrukciu športovej budovy na futbalovom ihrisku,
rekonštrukciu viacerých izieb a vnútorných priestorov v hotelovej časti budovy obecného
úradu. Ďalej sme opravili chodník na Ulici. 9. mája, urobili stavebné úpravy väčšiny priestorov
v budove zdravotného strediska, vyrábame betónové tvárnice a rekonštruujeme rigoly v obci
a svojpomocne robíme ešte ďalšie väčšie, či menšie akcie - napríklad vnútorná úprava
priestorov obecného úradu, asfaltovanie časti Partizánskej ulice k malopolomskému cintorínu,
časti ulice Petra Kellnera Hostinského, časti ulice Družstevnej, časti Námestia SNP a ďalšie
menšie rekonštrukcie. Súčasne v našej obci prebieha realizácia týchto projektov:
Opatrovateľská služba, Viaceré dopytovo orientované projekty (aktívne opatrenia trhu práce),
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce, Rekonštrukcia časti strechy na základnej škole,
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Rekonštrukcia domu smútku vo Veľkej Polome, Výstavba
zberného dvora - v procese vyhodnocovania, Výstavba kompostárne - v
procese vyhodnocovania, Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ - v procese vyhodnocovania,
Rekonštrukcia plynovej kotolne a kúrenia v ZŠ - v procese prípravy žiadosti,
Rekonštrukcia kinosály - v procese prípravy žiadosti, Výstavba detského ihriska v areáli
materskej školy, Rekonštrukcia mostu za obecným úradom. A čo plánujeme na najbližšie
obdobie: Rekonštrukcia asfaltového koberca na uliciach Madáčova a Turecká, Výstavba
a oprava ďalších rigolov na zvod dažďových vôd, Odvodnenie Dovčíkovej ulice (zadná časť),
Rekonštrukcia strechy budovy základnej školy (I. stupeň), Rekonštrukcia autobusových
zastávok, Príprava podkladov pre ďalšiu výstavbu nájomných bytov. Nie je toho málo, čo
robíme. Tvrdenie niektorých poslancov, že sa v obci nič nerobí, alebo tvrdenie, že sa nemôžu
stotožniť so smerovaním obce, si musíte v každom prípade vyhodnotiť a „vybrať si“ iba vy sami.
Iste, nie všetko sa nám podarí, ako by sme chceli. S niektorými vecami sa naozaj trápime, alebo
je to beh na dlhú trať, alebo jednoducho nestíhame. No okrem toho je tu množstvo dennodennej
agendy a údržby obce. V procese prípravy je tiež prideľovanie orientačných čísel stavbám
v celej obci, tiež dôslednejšie usporiadanie našich miestnych komunikácií vrátane zosúladenia
s parcelami, realizujeme celkové sčítanie obyvateľov, domov a bytov a ďalšie množstvo
bežných, či mimoriadnych úloh. Dnes som presvedčená o tom, že všetko zlé je na niečo dobré
a možno je to príležitosť otvoriť dvere novým tváram, ktoré do našej obce pomôžu vniesť nový
vietor. Konanie odchádzajúcich poslancov je pre mňa sklamaním, bolo cielené, považujem ho
za ich profesionálne a naše spoločné ľudské zlyhanie. Bez ohľadu na to, aká je koho miera.
Zákon o obecnom zriadení jasne definuje vzájomné kompetencie týchto dvoch hlavných
orgánov obce, ich prekračovanie a vzájomné zasahovanie v žiadnej samospráve nemôže mať
pozitívny účinok či dopady. Napriek všetkému by som sa touto cestou chcela odchádzajúcim
poslancom naozaj úprimne poďakovať za všetko dobré, čo pre nás a našu obec počas svojho
pôsobenia urobili. Ďakujem, to je všetko.“
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JUDr. Vladimír Očkaik, poslanec – hovorí: cit. „Pred chvíľou sme riešili schválenie
finančných, ďalšej výpomoci ohľadne tých ulíc Madáčová, Turecká – dohodli sme sa, že
berieme na vedomie atď. a za céčko starostku žiadame o vyhlásenie výberového konania
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Čítam tie materiály podrobne, všetko –
rekapitulácia objektov – objednávateľ nič, zhotoviteľ nič, miesto Poloma. Rozpočet to isté,
objednávateľ nič, zhotoviteľ nič, miesto Poloma. Prídem na rozpočet, ktorý je tak ako sa
rozprávalo, ale tu nájdem – objednávateľ obec Poloma a zhotoviteľ Colas Slovakia a. s., miesto
Poloma. Ta my sa ešte len bavíme, že niekoho vyberieme a tu už je písaný zhotoviteľ diela“.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v predmetnom hovorí, že sa zisťovala cena.
JUDr. Vladimír Očkaik, poslanec – pokračuje: cit. „Moment, tu je zhotoviteľ, tu nepíše nič
o cene – keď tam bude tá firma, alebo zhotoviteľ – viete o čom hovorím.“
Mgr. JANA ČERVENÁKOVÁ – hovorí starostke, že prekračuje svoje kompetencie, keď si
všímaš v dôvodovej správe - čo je dopodrobna napísané v dôvodovej správe.
Ing. Miroslav Michalka – hovorí, že neprekračuje svoje kompetencie a vec môže vysvetliť.
Predmetné sa pokúsi vysvetliť. Samotné verejné obstarávanie (ďalej len OVS/obchodná verejná
súťaž) má niekoľko svojich častí a celý svoj priebeh. Tým základným úkonom, z ktorého obec
vychádza pri rozpustení je samotné utvorenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktoré v prípade
§ 117, čo je zákazka s nízkou hodnotou určuje relatívne voľný priebeh. To znamená, že môže
určiť predpokladanú hodnotu zákazky spôsobom napr., že si vyžiada tri (3) cenové ponuky od
rôznych dodávateľov na realizáciu daných stavebných prác, resp. na daný rozpočet, z neho
urobí aritmetický priemer. Alebo z týchto troch (3) cenových ponúk vyberie tu najnižšiu ponuku
a na základe toho určí predpokladanú hodnotu zákazky. Alebo by sme mohli jednotlivé
asfaltovanie, zrejme túto metódu použijeme aj budeme vychádzať zo stavby, ktorú sme práve
realizovali, to je stavba mosta, ktorej súčasťou je aj stavebný objekt rekonštrukcia prístupovej
cesty z jednej (1) z druhej (2.) strany a máme tam určené nejaké objemy asfaltov pri daných
metroch štvorcových (m2). Toto je len niekoľko možností, akým spôsobom určiť predpokladanú
hodnotu zákazky. Vzhľadom na to, že ku daným stavbám nemáme vytvorenú projektovú
dokumentáciu, to je ďalšia cesta, kedy certifikovaný projektant určí, spraví projektovú
dokumentáciu – rozpočtár určí rozpočet, tak máme nasledovné cesty. Ďalšou cestou môže byť
prieskum na internete, atď. My sme zatiaľ preto, aby sme vedeli predložiť nejaký materiál na
rokovanie obecného zastupiteľstva oslovili prvú (1.) firmu, ktorá nám urobila predpokladanú
hodnotu zákazky podľa predpokladanej výmery plošne, ktorú tam máte v tých metroch
štvorcových. Určili sme im akým spôsobom chceme určovať spodnú vrstvu, teda v rozsahu
v centimetroch, teda dva (2) až štyri (4) cm, hore dva (2) až päť (5). Toto je konkrétna firma
a oni nám túto ponuku dali. Takáto cenová ponuka vychádza z nich. Samozrejme v dôvodovej
správe máte uvedené, že v prípade, že bude prebiehať a vy schválite OVS tak prebehne v súlade
so zákonom 343. To znamená, že znova určíme predpokladanú hodnotu zákazky, budeme
vychádzať z týchto metroch štvorcových a následne určíme spôsob ako ich určíme a následne
oslovíme znovu nových uchádzačov, ktorým možno bude aj jedna (1) práve aj táto firma Colas
a ktorá môže na základe tej ponuky určiť väčšiu, alebo nižšiu cenu na celkovú zákazku. Túto
cenovú ponuku oni poslali len niekoľko desiatok minút pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a my sme si nedovolili zasahovať do ich rozpočtu, my ho nedokážeme, oni majú
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na to rozpočtárov a určili nám takúto cenu, za ktorú oni by zatiaľ dokázali dielo zrealizovať,
pre nás je to len východisko, aby sme vedeli vychádzať, nebude sa to podľa toho realizovať.
JUDr. Vladimír Očkaik, poslanec – hovorí, že v určitých častiach nemalo byť písané nič a
podľa neho nemala byť písaná firma.
Ing. Miroslav Michalka – toto je materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva nie spis OVS,
alebo samotný proces OVS.
JUDr. Vladimír Očkaik, poslanec – má zato, že je potrebné uviesť, že obec o tomto rokuje - to
do budúcna.
K bodu 11.11 Schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre
uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29. 09. 2020 k bodu
rokovania č. 10.
Názov materiálu: Schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre
uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií SR
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Návrh zmluvy
o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 4. Stanovisko hlavného kontrolóra
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – v nadväznosti na Ulicu Madáčovú a Tureckú je
potrebné schváliť čerpanie návratnej finančnej výpomoci za podmienok pre uzatvorenie zmluvy
s Ministerstvom financií SR, k tomuto je potrebné zvlášť uznesenie. V dôvodovej správe
uvádza: V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú
finančnú situáciu samospráv pandémia spôsobená ochorením COVID-19 a to predovšetkým
znížením príjmov zapríčineným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Vláda Slovenskej
republiky reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb rozhodla o
poskytnutí bezúročných návratných finančných výpomocí subjektom územnej samosprávy na
výkon ich samosprávnych pôsobností. Prijaté finančné prostriedky budú môcť obce použiť na
kompenzáciu svojich výdavkov vyčerpaných do konca roka 2020. Maximálna finančná výpomoc
sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických
osôb za rok 2020 (podľa prognózy MF SR z júna 2020), pričom splátky budú odložené. Prvá
splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Odpustenie sumy splátok
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu štátnych aktív, je možné
na základe rozhodnutia vlády SR podľa §13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na
výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. O návratné finančné
výpomoci môžu požiadať obce, v ktorých o schválení návratnej finančnej výpomoci rozhodlo
ich zastupiteľstvo, s výnimkou tých, ktoré sú v ozdravnom režime, alebo v nútenej správe
a nespĺňajú podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Naša obec všetky tieto
podmienky spĺňa. Obec je oprávnená požiadať o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do
31. 10. 2020, pričom finančné prostriedky sa musia použiť do konca roku 2020.
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Ako uviedla aj ostatné obce z mikroregiónu o túto pôžičku požiadajú s tým, že prvá (1.) splátka,
by mala ísť k 31. 10. 2024. Stanovisko hlavného kontrolóra prečíta záver, lebo v nej citoval
všetky tieto dôvody: „Hlavný kontrolór obce na základe predošle uvedeného doporučuje
obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť v predmetnej veci a uzavrieť „Zmluvu o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci s MF SR“ vo výške, ktorú určí obecné zastupiteľstvo v Gemerskej
Polome.“ Výška je 38 664 eur. Ešte je tu taká možnosť, že v prípade, že štát bude stáť dobre
tak tieto pôžičky (návratné) sa stanú nenávratnými, to znamená, že nebudú musieť obce tieto
pôžičky vracať. Prechádza k jednotlivým bodom k návrhu na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie: a) informáciu starostky obce o možnosti čerpania bezúročnej návratnej
finančnej výpomoci na vykrytie samosprávnych funkcií obce, b) stanovisko hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma k možnosti čerpania návratnej finančnej výpomoci od
Ministerstva financií SR.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 466/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.11 čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre uzatvorenie zmluvy
s Ministerstvom financií SR/informácia, stanovisko
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e

a)
informáciu starostky obce o možnosti čerpania bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na
vykrytie samosprávnych funkcií obce,
b)
stanovisko hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma k možnosti čerpania návratnej
finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
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neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo berie obidva body na vedomie.

K bodu 11.12 čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre uzatvorenie
zmluvy s Ministerstvom financií SR/čerpanie
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo schvaľuje: a) čerpanie
návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, b) uzatvorenie príslušnej zmluvy
o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií SR s nasledovnými podmienkami: výška
návratnej
finančnej
výpomoci:
max.
38 664,00
EUR
(slovom:
tridsaťosemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur), - úroková sadzba: bezúročne, - splátky istiny:
rovnomerné ročné splátky nasledovne: k 31. 10. 2024, k 31. 10. 2025, k 31. 10. 2026, k 31. 10.
2027, - účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych funkcií, - termín
čerpania návratnej finančnej výpomoci: do 31. 12. 2020, - možnosť predčasného splatenia: áno.
Je tam možnosť v prípade toho, že obec bude dobre stáť po finančnej stránke – môže sa aj
predčasne splatiť.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 467/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.12 čerpanie návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre uzatvorenie zmluvy
s Ministerstvom financií SR/čerpanie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
a)
čerpanie návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
b)
uzatvorenie príslušnej zmluvy o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií SR
s nasledovnými podmienkami:
- výška návratnej
finančnej výpomoci: max. 38 664,00 EUR (slovom:
tridsaťosemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur),
- úroková sadzba: bezúročne,
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- splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: k 31. 10. 2024, k 31. 10. 2025, k 31. 10.
2026, k 31. 10. 2027,
- účel použitia návratnej finančnej výpomoci: na výkon samosprávnych funkcií,
- termín čerpania návratnej finančnej výpomoci: do 31. 12. 2020,
- možnosť predčasného splatenia: áno.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje uvedené.
K bodu 11.13 čerpania návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre uzatvorenie
zmluvy s Ministerstvom financií SR/podanie žiadosti, uzatvorenie zmluvy
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – obecné zastupiteľstvo žiada a) starostku obce
o podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na Ministerstvo financií SR, b)
starostku obce o uzatvorenie zmluvy a poskytnutí návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvo
financií SR.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 468/2020
zo štrnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.13 čerpanie návratnej finančnej výpomoci a podmienok pre uzatvorenie zmluvy
s Ministerstvom financií SR/podanie žiadosti, uzatvorenie zmluvy
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
žiada
starostku obce o:
a)
podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na Ministerstvo financií SR,
b)
uzatvorenie zmluvy a poskytnutí návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvo financií SR.
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Hlasovanie:
za:
5 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo žiada uvedené.

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Bc.. Jana Ferenčíková, poslankyňa - prevádza súhrnné čítanie prijatých uznesení; prijaté
uznesenia/u-434/2020 až u-468/2020 z jedenásteho riadneho zasadnutia OcZ v Gemerskej
Polome.

K bodu 13. Záver zasadnutia
Starostka obce ďakuje všetkým za účasť a ukončuje zasadnutie OcZ. Zasadnutie je ukončené
o 19,54 hodine (dňa: 29. 09. 2020).

Zapísala: Dana Červenáková

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

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

Juraj D o v a l a

:

Stanislav K u č e r á k

:

P o z n á m k a: samostatná príloha č. 1. Vyhodnotenie plnenia unesení z OZ z dňa 10. 08.
2020/hlavný kontrolór obce, Ing. Miloslav Brezňan

