08. marec 2018
devätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome

U z n e s e n i e č. 251/2018
K bodu 2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z osemnásteho riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11. decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení z osemnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2017.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 252/2018
K bodu 4. Schválenie prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na 1. úpravu rozpočtu obce Gemerská
Poloma ku dňu 08. 03. 2018
- rozpočtové opatrenie – 1. úprava rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018
b) schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018 s platnosťou od 08. 03. 2018 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 32 700,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 253/2018
K bodu 5. Schválenie účasti obce na investičných a neinvestičných projektoch
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
1

prerokovalo
výzvy projektov:
1.
Výzva č. 8/2018 Fondu na podporu umenia: 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie
informácií o tradičnej kultúre s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z
rozpočtu obce.
2.
Výzva č. 8/2018 Fondu na podporu umenia: 4.2 Vznik a prezentácia tvorby s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
3.
Výzva č. 9/2018 Fondu na podporu umenia: 5.1.3 Akvizícia knižníc s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
4.
Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
5.
VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018: podprogram č. 2 Výstavba detského ihriska v Gemerskej Polome s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
6.
VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018: podprogram č. 4 Polomci cvičia o 106 s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce
z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
II.
schvaľuje
účasť obce a finančné krytie – spolufinancovanie - na projektoch obce Gemerská Poloma,
a to:
1.
Výzva č. 8/2018 Fondu na podporu umenia: 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie
informácií o tradičnej kultúre s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z
rozpočtu obce.
2.
Výzva č. 8/2018 Fondu na podporu umenia: 4.2 Vznik a prezentácia tvorby s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
3.
Výzva č. 9/2018 Fondu na podporu umenia: 5.1.3 Akvizícia knižníc s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
4.
Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
5.
VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018: podprogram č. 2 Výstavba detského ihriska v Gemerskej Polome s minimálnou 5 %
spoluúčasťou obce z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
6.
VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018: podprogram č. 4 Polomci cvičia o 106 s minimálnou 5 % spoluúčasťou obce
z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
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Obec Gemerská Poloma v prípade úspešnosti bude pri každom projekte spolufinancovať
minimálne 5 % z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
III.
žiada
starostu obce podať žiadosti projektov vyššie uvedených a uzavrieť predmetné zmluvy
k príslušným úspešným projektom.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 254/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.1 Odkúpenie nehnuteľností (zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b).
I.
prerokovalo
zámer budúceho odkúpenia nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma, ako
budúceho kupujúceho, so sídlom: Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení
Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce od budúcej predávajúcej: Lucii .... trvale bytom
...., 851 04 Bratislava, štátna príslušnosť SR, ktorá je budúca predávajúca ako jediná závetná
dedička.
II.
schvaľuje
budúce odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma, ako budúceho
kupujúceho od:
b u d ú c e j p r e d á v a j ú c e j:
Lucii ....trvale bytom 851 04 Bratislava, štátna príslušnosť SR, ktorá je budúca predávajúca,
jediná závetná dedička po nebohom Ladislavovi ....:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, LV číslo 1045 parcely registra „C“ číslo
- 393/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m2
- 393/2 záhrady o výmere 149 m2
a stavby: dom súpisné číslo 513 na parcele registra „C“ číslo 393/1 v celosti, na základe
dedičskej postupnosti;
b u d ú c i k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, ako budúci
kupujúci, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce bude kupovať
nehnuteľnosti a stane sa výlučným vlastníkom nehnuteľností:
na LV č. 1045 – parcely registra „C“ číslo
- 393/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m2
- 393/2 záhrady o výmere 149 m2
a stavby: dom súpisné číslo 513 na parcele registra „C“ číslo 393/1,
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a to podielu nebohého Ladislava .... v celosti, na základe dedičskej postupnosti.
Budúce odkúpenie nehnuteľností upravuje vzťahy budúcej kúpy a budúceho predaja za
účelom majetkovo právneho usporiadania. Prevod sa bude vykonávať za odplatu. Budúci
kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce,
Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma, 049 22 Gemerská Poloma nehnuteľnosti
bude kupovať za kúpnu cenu 10 000,00 EUR slovom desaťtisíc eur, ktorá bude vyplatená do
60 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia o dedičskom konaní po poruč. Ladislavovi .... spis.
Zn. 15D/50/2018, Dnot. 48/2018 budúcej predávajúcej Lucii .... trvale bytom 851 04
Bratislava.
Budúce odkúpenie pozemku je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych
vzťahov:
na LV č. 1045 – parcely registra „C“ číslo
- 393/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m2
- 393/2 záhrady o výmere 149 m2
a stavby: dom súpisné číslo 513 na parcele registra „C“ číslo 393/1.
Túto budúcu kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať budúce odkúpenie pozemku a stavby do majetku obce
s vlastníkom nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 255/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.2 Odkúpenie nehnuteľností (KZ – 05/2018)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b).
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma, so sídlom: Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce
od predávajúceho: Igora .... trvale bytom 384 27 Vitějovice.
II.
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma od:
p r e d á v a j ú c e h o:
Igora ....trvale bytom 384 27 Vitějovice, ktorý je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú.
Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, LV číslo 739 pod B10, a to :
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- byt číslo 12 na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná
Slaná, postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 1/24,
- byt číslo 13 na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná
Slaná, postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 1/24,
- byt číslo 14 na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná
Slaná, postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 1/24,
- byt číslo 15 na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná
Slaná, postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 1/24,
- byt číslo 21 na prízemí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná Slaná,
postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 1/24,
- byt číslo 23 na prízemí bytového domu súpisné číslo 42 ul. Mierová v obci Nižná Slaná,
postavenom na parcele registra „C“ číslo 1121 - (ďalej len byt) v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v podiele 2/24, ktoré sú postavené na parcele reg. „C“ č. 1121 zastavané plochy a nádvoria
a ktorá nie je predmetom kúpy
a
k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce a stane sa výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.
ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, LV číslo 739 pod B10, a to 6 bytov bytového domu s. č. 42
na Ulici Mierová, spoločných častí a zariadení, a to:
Byt číslo 12 nachádzajúci sa na prvom poschodí, ktorý pozostáva z jednej izby a príslušenstva
- chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 28,36 m2.
Byt číslo 13 nachádzajúci sa na prvom poschodí, ktorý pozostáva z jednej izby a príslušenstva
- chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 28,36 m2.
Byt číslo 14 nachádzajúci sa na prvom poschodí, ktorý pozostáva z jednej izby a príslušenstva
- chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 28,36 m2.
Byt číslo 15 nachádzajúci sa na prvom poschodí, ktorý pozostáva z jednej izby a príslušenstva
- chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 28,36 m2.
Byt číslo 21 nachádzajúci sa na prízemí, ktorý pozostáva z jednej izby a príslušenstva - chodba,
kuchyňa, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 28,36 m2.
Byt číslo 23 nachádzajúci sa na prízemí, ktorý pozostáva z dvoch izieb a príslušenstva - 2
kuchyne, chodba, kúpeľňa, WC bez pivnice s celkovou podlahovou plochou bytu 56,72 m2
všetky byty v podiele 1/1
a
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu
a príslušenstve patriacim k bytom, a to k bytom číslo: 12, 13, 14 ,15 a 21 vo veľkosti 1/24
a k bytu číslo 23 vo veľkosti 2/24.
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Odkúpenie nehnuteľností upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Prevod sa bude vykonávať za odplatu. Kupujúci obec Gemerská Poloma,
zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22
Gemerská Poloma, 049 22 Gemerská Poloma nehnuteľnosti kupuje za kúpnu cenu 9 500,00
EUR, slovom deväťtisícpäťsto eur, ktorá bude vyplatená do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy
oboma zmluvnými stranami predávajúcemu Igorovi .... trvale bytom 384 27 Vitějovice.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie bytov do majetku obce s vlastníkom nehnuteľností,
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 256/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.3 zámena pozemkov ako prípad osobitného zreteľa/zámena (ZZ 8/2017)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. B bod 3)
I.
prerokovalo
zámer z á m e n y nehnuteľností katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma v podielovom spoluvlastníctve obec Gemerská Poloma, a to:
- na LV 1348 parcela registra „C“, parcelné číslo 657/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16 m2; parcelné číslo 600/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; parcelné číslo 630/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2141 m2 pod B1 v podiele 1/1 za:
- parcela registra „C“, parcelné číslo 956/3 záhrady o výmere 60 m2 podiel 1/1
- parcela registra „E“ pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcelné číslo 673 trvalý trávny
porast o výmere 22 m2 podiel 1/3; parcelné číslo 674 trvalý trávny porast o výmere 24 m2
podiel 1/3; parcelné číslo 675 trvalý trávny porast o výmere 36 m2 podiel 1/3; parcelné číslo
446/2 orná pôda o výmere 442 m2 podiel 1/6; parcelné číslo 447/2 orná pôda o výmere 468 m2
podiel 1/6; parcelné číslo 448/2 orná pôda o výmere 456 m2 podiel 1/6 – spolu 255 m2 ako
prípad osobitného zreteľa.
II.
schvaľuje
zámenu nehnuteľností ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obce v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma čl. 4 písm. B bod 3
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- katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma vo výlučnom vlastníctve obec
Gemerská Poloma, a to:
- na LV 1348 parcela registra „C“, parcelné číslo 657/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16 m2; parcelné číslo 600/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; parcelné číslo 630/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2141 m2 pod B1 v podiele 1/1 za:
- parcela registra „C“, parcelné číslo 956/3 záhrady o výmere 60 m2 podiel 1/1
- parcela registra „E“ pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcelné číslo 673 trvalý trávny
porast o výmere 22 m2 podiel 1/3; parcelné číslo 674 trvalý trávny porast o výmere 24 m2
podiel 1/3; parcelné číslo 675 trvalý trávny porast o výmere 36 m2 podiel 1/3; parcelné číslo
446/2 orná pôda o výmere 442 m2 podiel 1/6; parcelné číslo 447/2 orná pôda o výmere 468 m2
podiel 1/6; parcelné číslo 448/2 orná pôda o výmere 456 m2 podiel 1/6 – spolu 255 m2 ako
prípad osobitného zreteľa.
Zamieňajúci
Milan ....trvale bytom .... 049 22 Gemerská Poloma a Mária ....trvale bytom ...., 049 22
Gemerská Poloma sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Gemerská Poloma zapísaných:
- na LV č. 1011 ako parcely registra „C“ č.:
• 600/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2,
• stavby - rodinný dom s. č. 626 na parcele na parcele registra „C“ číslo 600/2 pod B1 v podiele
1/1,
Milan .... trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma je podielovým vlastníkom nehnuteľností
zapísaných:
- na LV číslo 397 parcely registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma číslo:
• 673 trvalý trávny porast o výmere 22 m2
• 674 trvalý trávny porast o výmere 24 m2
• 675 trvalý trávny porast o výmere 36 m2 pod B3 v podiele 1/3,
- na LV číslo 1623 parcely registra a „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma číslo:
• 446/2 orná pôda o výmere 442 m2
• 447/2 orná pôda o výmere 468 m2
• 448/2 orná pôda o výmere 456 m2 pod B4 v podiele 1/6.
Oľga ....trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v
katastrálnom území Gemerská Poloma zapísanej:
- na LV číslo 1435 parcela registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma číslo:
• 178 záhrada o výmere 1431m2 v podiele 1/1.
Z á m e n a:
Milan ....zamieňa svoje podiely z nehnuteľností: - na LV č. 1011 ako parcely registra „C“ č.:
• 600/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 466 m2, • stavby - rodinný dom s. č. 626 na
parcele na parcele registra „C“ číslo 600/2 pod B1 v podiele 1/1 a Milan ....je podielovým
vlastníkom nehnuteľností zapísaných: - na LV číslo 397 parcely registra „E“, pôvodné k. ú.
Malá Poloma číslo: • 673 trvalý trávny porast o výmere 22 m2, • 674 trvalý trávny porast
o výmere 24 m2, • 675 trvalý trávny porast o výmere 36 m2 pod B3 v podiele 1/3, - na LV číslo
1623 parcely registra a „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma číslo: • 446/2 orná pôda o výmere
442 m2, • 447/2 orná pôda o výmere 468 m2, • 448/2 orná pôda o výmere 456 m2 pod B4
v podiele 1/6 v prospech obce Gemerská Poloma.
Obec Gemerská Poloma v súlade:
- s geometrickým plánom číslo 109/2017, úradne overeným pod číslom 252/17 dňa 8.11.2017
zamieňa parcelu registra „C“ číslo 600/4 o novej výmere 196 m2 a čas parcely registra „C“ číslo
630/2 v geometrickom láne označenú ako diel 16 o výmere 45 m2 v prospech Milana ....
a Márie ....,
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- s geometrickým plánom číslo 247/2017, úradne overeného pod č. 307/17 dňa 21.11.2017
zamieňa novovytvorenú parcely registra „C“ číslo 947/3 ostatná plocha o výmere 40 m2
v prospech Oľgy ....
Oľga .... v súlade s geometrickým plánom číslo 247/2017, úradne overeným pod číslom 307/17
dňa 21.11.2017 zamieňa časť parcely registra „E“ číslo 178 v geometrickom pláne označenú
ako diel 11 o výmere 60 m2 pričlenenú k parcele registra „C“ číslo 956/3 v prospech obce
Gemerská Poloma.
O B E C GEMERSKÁ POLOMA sa stane:
- podielovým spoluvlastníkom parciel registra „E“ číslo:
• 673 trvalý trávny porast o výmere 22 m2 podiel 1/3
• 674 trvalý trávny porast o výmere 24 m2 podiel 1/3
• 675 trvalý trávny porast o výmere 36 m2 podiel 1/3
• 446/2 orná pôda o výmere 442 m2 podiel 1/6
• 447/2 orná pôda o výmere 468 m2 podiel 1/6
• 448/2 orná pôda o výmere 456 m2 podiel 1/6, t. j. spolu 255 m2.
- výlučným vlastníkom parcely registra „C“ číslo:
• 956/3 záhrada o výmere 60 m2 - podiel 1/1.
MILAN .... a MÁRIA .... sa stanú:
- bezpodielovými spoluvlastníkmi parciel registra „C“ číslo
• 600/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2,
• 600/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2, ktorá vznikla z dielu 16 o výmere 45
m2 od parcely registra „C“ číslo 630/2 a dielu 5 o výmere 104 m2 od parcely registra „C“ číslo
600/2 - podiel v BSM 1/1,
• stavba - rodinný dom súpisné číslo 626 ostáva v pôvodnom bezpodielovom spoluvlastníctve
Milana .... a Márie .... a bolo jej pridelené nové samostatné parcelné číslo 600/5,
• v pôvodnom bezpodielovom spoluvlastníctve Milana .... a Márie .... ostáva aj parcela registra
„C“ číslo 600/2 zastavaná plocha a nádvorie o novej výmere 362 m2.
OĽGA ....sa stane:
- výlučnou vlastníčkou novovzniknutej parcely registra „C“ číslo:
• 947/3 ostatná plocha o výmere 40 m2 - podiel 1/1.
Obec Gemerská Poloma z a m i e ň a pozemky v prospech:
- Milana .... a Márie .... spolu pozemky o výmere 241 m2,
- Oľgy .... pozemok o výmere 40 m2,
a n a d o b ú d a nehnuteľnosti od:
- Milana .... o celkovej výmere 255 m2,
- Oľgy .... pozemok o výmere 60 m2.
Milan ...., Mária ...., Oľga .... a obec Gemerská Poloma zamieňajú svoje pozemky vo vzájomnej
výhodnosti bezodplatne.
D ô v o d o m zámeru zámeny nehnuteľností je:
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je vybudovanie parkoviska pri cintoríne v bývalej Malej Polome,
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma z dôvodu znemožnenia
parkovania návštevníkov predmetnej lokality a realizácie verejnoprospešného charakteru
stavby slúžiacej pre potreby obyvateľov obce - predmetné pozemky sú vo vlastníctve Oľgy ....
Nehnuteľnosti vo vlastníctve Milana .... a Márie .... sa nachádzajú pod miestnymi
komunikáciami na Ulici 9. mája a Letná v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby
tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome tento prevod schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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III.
žiada
starostu obce zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 257/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.4 kúpa pozemku (KZ 001/2018)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 písm. b).
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce
od predávajúcej: Adriany ....trvale bytom 040 11 Košice, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou
nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísanej na LV č. 2598
pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, parcely registra „E“ číslo 3023 orná pôda o výmere
194 m2 pod B4 v podiele 108/432. Predmetný pozemok sa nachádza v časti obce, v ktorej obec
plánuje realizovať zberný dvor.

II.
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma od:
p r e d á v a j ú c e j:
Adriany ...., trvale bytom 040 11 Košice, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísanej na LV č. 2598 pôvodné katastrálne
územie Malá Poloma, parcely registra „E“ číslo:
• 3023 orná pôda o výmere 194 m2 pod B4 v podiele 108/432;
k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce kupuje nehnuteľnosť – podiel predávajúcej z parcely
registra „E“ číslo:
• 3023 orná pôda o výmere 194 m2 pod B4 v podiele 108/432 – t. j. spolu 48,5 m2.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Prevod sa vykonáva za odplatu. Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená
Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská
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Poloma, nehnuteľnosť kupuje za kúpnu cenu 2,00 EUR za 1 m2 – celková cena za 48,5 m2 činí
97,00 EUR (slovom: Deväťdesiatsedem eur).
Odkúpenie pozemku je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych vzťahov – na
základe uznesenia č. 236/2017 z osemnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 11. 12. 2017 za účelom: schválenie účasti
obce na projekte „Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“, ktorého súčasťou je predmetný
pozemok.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemku do majetku obce s vlastníkom
nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 258/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.5 kúpa pozemku (KZ 002/2018)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 písm. b).
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce
od predávajúcej: Aleny ...., trvale bytom 049 01 Nitra, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou
nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísanej na LV č. 2598
pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, parcely registra „E“ číslo 3023 orná pôda o výmere
194 m2 pod B5 v podiele 108/432. Predmetný pozemok sa nachádza v časti obce, v ktorej obec
plánuje realizovať zberný dvor.

II.
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma od:
p r e d á v a j ú c e j:
Aleny ...., trvale bytom 049 01 Nitra, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti v k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísanej na LV č. 2598 pôvodné katastrálne
územie Malá Poloma, parcely registra „E“ číslo:
• 3023 orná pôda o výmere 194 m2 pod B5 v podiele 108/432;
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k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce kupuje nehnuteľnosť – podiel predávajúcej z parcely
registra „E“ číslo:
• 3023 orná pôda o výmere 194 m2 pod B5 v podiele 108/432 – t. j. spolu 48,5 m2.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Prevod sa vykonáva za odplatu. Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená
Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská
Poloma, nehnuteľnosť kupuje za kúpnu cenu 2,00 EUR za 1 m2 – celková cena za 48,5 m2 činí
97,00 EUR (slovom: Deväťdesiatsedem eur).
Odkúpenie pozemku je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych vzťahov – na
základe uznesenia č. 236/2017 z osemnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 11. 12. 2017 za účelom: schválenie účasti
obce na projekte „Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“, ktorého súčasťou je predmetný
pozemok.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemku do majetku obce s vlastníkom
nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 259/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.6 kúpa pozemkov (KZ 003/2018)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 písm. b).
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce
od predávajúcich:
Márie .... 048 01 Rožňava,
Ľubomíra ...., 851 02 Bratislava,
Karola ...., 049 22 Gemerská Poloma
Štefánie ....049 22 Gemerská Poloma (manželka vyššie uvedeného Karola ....),
ktorí sú podielovými resp. bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v k. ú. Gemerská
Poloma, z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami
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v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu
miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma od:
p r e d á v a j ú c i ch:
Márie ...., trvale bytom 048 01 Rožňava, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou v k. ú.
Gemerská Poloma; parcely registra „C“ číslo 323 záhrada o výmere 360 m2 pod B1 v podiele
1/2 zapísaná na LV 1279,
Karola ....a manželky Štefánie ....obaja trvale bytom .... 049 22 Gemerská Poloma, ktorí sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma; parcely registra
„C“ číslo 994/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2 podiel v BSM 1/1 zapísaná na
LV 136,
Ľubomíra ...., trvale bytom 851 02 Bratislava, ktorý je na základe uznesenia o dedičstve číslo
4D/186/2017 po poručiteľovi Ondrejovi .... podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností
zapísaných
na LV 2615:
- parcela registra „C“ číslo 630/6 záhrada o výmere 16 m2
- parcela registra „C“ číslo 1311/98 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2
- parcela registra „E“, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, číslo 2943/1 orná pôda
o výmere 37 m2 pod B 3 v podiele 1/6,
na LV 2530:
- parcela registra „E“, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, číslo 717/1 orná pôda
o výmere 677 m2 pod B 3 v podiele 1/6,
v súlade s geometrickým plánom číslo 330/2015 vyhotoveným firmou GEOTOP Košice s. r.
o. predávajúci Karol .... a Štefánia .... predávajú časť parcely registra „C“ číslo 994/4 a to:
- diel číslo 46 o výmere 26 m2 pričlenený k parcele registra „C“ číslo 1300/1 zastavaná plocha
v podiele 1/1,
k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce je výlučným vlastníkom parcely registra „C“ číslo
1300/1 zastavaná plocha o pôvodnej výmere 5573 m2, zapísanej na LV číslo 1348 a kupuje
podiel predávajúcich z parciel:
- parcela registra „C“ 232 záhrada o výmere 360 m2 - podiel 1/2,
- parcela registra „C“ číslo 630/6 záhrada o výmere 16 m2 - podiel 1/6,
- parcela registra „C“ číslo 1311/98 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2- podiel 1/6,
- parcela registra „E“ číslo 2943/1 orná pôda o výmere 37 m2 pod B 3 - podiel 1/6,
- parcela registra „E“ číslo 717/1 orná pôda o výmere 677 m2 pod B 3 - podiel 1/6.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Prevod sa vykonáva za odplatu. Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená
Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská
Poloma, nehnuteľnosti kupuje za kúpnu cenu 658,00 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat osem eur).
Kúpna cena bude vyplatená nasledovne:
- Márii .... za 180 m2 sumu 360,00 EUR (slovom: Tristošesťdesiat eur)
- Ľubomírovi .... za 123 m2 sumu 246,00 EUR (slovom: Dvestoštyridsaťšesť eur)
- Karolovi .... a Štefánii .... sumu 52,00 EUR (slovom: Päťdesiatdva eur)
Spolu: 658,00 EUR
Odkúpenie pozemkov je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych vzťahov 12

predmetné pozemky sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami v Gemerskej Polome a je vo
verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií,
ktorým je obec Gemerská Poloma.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemkov do majetku obce s vlastníkmi
nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 260/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.7 kúpa nehnuteľností (KZ 29/2016)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p

ruší
uznesenie č. 85/2016 z dvanásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 30. 09. 2016 v časti: textovej kúpne zmluvy - text:
29/2016 a v prílohe č. 31 časť tabuľky:
č.
zmluvy

vlastník

parcely
registra „C“

parcely
registra „E“
566
566
566

podiel

výmera
pozemku
(m2)
15,7
7,9
7,9

1/10
.... Mária
1/20
.... Ivana
1/20
.... Tibor
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 písm. b).
I.
prerokovalo
29/16

zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce od predávajúcich:

Márie ....trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma
Ivany .... trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma
Tibora ....trvale bytom 040 13 Košice, ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k.
ú. Gemerská Poloma zapísanej na LV 1582 – pôvodné k. ú. Malá Poloma parcela registra
„E“ číslo 566 trvalé trávne porasty o výmere 157 m2 v podiele: 1/10 pod B4 - Mária .... 1/20
pod B5 - Ivana ...., 1/20 pod B8 - Tibor ..... Nehnuteľnosti sú súčasťou ulíc Letná a 9. mája a je
vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií,
ktorým je obec Gemerská Poloma.
II.
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cena
pozemku
(EUR)
31,40
15,8
15,8

schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma od:
predávajúcich:

Márie ....trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma
Ivany ....trvale bytom 049 22 Gemerská Poloma
Tibora ....trvale bytom 040 13 Košice,
ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k. ú. Gemerská Poloma zapísanej na LV
1582 – pôvodné k. ú. Malá Poloma parcela registra „E“ číslo 566 trvalé trávne porasty o výmere
157 m2 - Mária ....pod B4 v podiele 1/10,
- Ivana ....pod B5 v podiele 1/20,
- Tibor ....pod B8 v podiele 1/20.
k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce kupuje nehnuteľnosť a stane sa výlučným vlastníkom
podielu predávajúcich z parcely registra „E“ číslo:
- 566 trvalé trávne porasty o výmere 157 m2, podiel 1/5, t. j. spolu 31, 40 m2.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Prevod sa vykonáva za odplatu. Kupujúci obec Gemerská Poloma, zastúpená
Ing. Miroslavom Michalkom - starostom obce, Námestie SNP číslo 211, 049 22 Gemerská
Poloma, nehnuteľnosť kupuje za kúpnu cenu 2,00 EUR za 1 m2 – celková cena za 31,5 m2 činí
63,00 EUR (slovom: Šesťdesiattri eur).
Kúpna cena bude vyplatená nasledovne:
- Márii ....za 15,7 m2 sumu 31,40 EUR
(slovom: Tridsaťjeden eur štyridsať centov)
- Ivane ....za 7,9 m2 sumu 15,80 EUR
(slovom: Pätnásť eur osemdesiat centov)
- Tiborovi ....za 7,9 m2 sumu 15,80 EUR
(slovom: Pätnásť eur osemdesiat centov)
Spolu: 63,00 EUR (slovom: Šesťdesiattri eur).
Odkúpenie pozemku je z dôvodu majetkovo-právneho vyrovnania vlastníckych vzťahov,
predmetné pozemky, vo vlastníctve Márie ....bytom 049 22 Gemerská Poloma; Ivany ....bytom
049 22 Gemerská Poloma a Tibora ....bytom 040 13 Košice sa nachádzajú pod miestnymi
komunikáciami na Ulici Letná a 9. mája v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby
tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemku do majetku obce s vlastníkom
nehnuteľností, zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).
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U z n e s e n i e č. 261/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.8 prenájom stavby Hviezdoslavová 443, 049 22 Gemerská Poloma/Zuzana Jergová
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c)
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- stavby, rodinný dom s. č. 443, nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 820
v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Hviezdoslavová,
zapísanej na LV č. 1348.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- stavby, rodinný dom s. č. 443 nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 820
v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Hviezdoslavová,
zapísanej na LV č. 1348
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: Zuzana ....
trvalý pobyt: 049 22 Gemerská Poloma
za účelom: bývania
na dobu určitú: 2 roky, do 31. 12. 2019
za nájomné: 420,00 EUR za 1 rok
s podmienkou: úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že obec Gemerská Poloma poskytuje rodinný dom menovanej
opakovane. Nehnuteľnosť je dlhodobo nevyužívaná a obcou zatiaľ neupotrebiteľná. Nik iný
o túto nehnuteľnosť neprejavil záujem.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak zmluva o nájme stavby nebude uzatvorená do 31. 07.
2018.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
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(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 262/2018
K bodu 6. Výkup, predaj, zámena a prenájom nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.9 Žiadosť na prenájom stavby/Ján Rusňák, 049 22 Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c)
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- časť stavby o výmere podlahovej plochy 43,5 m2, časť rodinného domu s. č. 136,
nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 373 v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Súľovská, zapísanej na LV č. 1348.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- časť stavby o výmere podlahovej plochy 43,5 m2, časť rodinného domu s. č. 136,
nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 373 v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Súľovská, zapísanej na LV č. 1348
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: Ján ....
trvalý pobyt: 049 22 Gemerská Poloma
za účelom: bývania
na dobu určitú: 2 roky, do 31. 12. 2019
za nájomné: 153,00 EUR za 1 rok
s podmienkou: úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že obec Gemerská Poloma poskytuje časť rodinného domu o výmere podlahovej plochy 43,5 m2 menovanému opakovane. Nehnuteľnosť je dlhodobo
nevyužívaná a obcou zatiaľ neupotrebiteľná. Nik iný o túto časť nehnuteľnosti neprejavil
záujem.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak zmluva o nájme stavby nebude uzatvorená do 31. 07.
2018.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
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neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 263/2018
K bodu 6. Výkup, predaj, zámena a prenájom nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.10 Žiadosť na prenájom stavby/Jakub Kučerák, 049 22 Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c)
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- časť stavby pozostávajúcej z 2 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne - časť
rodinného domu s. č. 136, nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 373
v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Súľovská, zapísanej
na LV č. 1348.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- časť stavby pozostávajúcej z 2 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne - časť
rodinného domu s. č. 136, nachádzajúci sa pozemku parcela registra „C“ číslo 373
v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici Súľovská, zapísanej
na LV č. 1348
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: Jakub ....
trvalý pobyt: 049 22 Gemerská Poloma
za účelom: bývania
na dobu určitú: 2 roky, do 31. 12. 2019
za nájomné: 153,00 EUR za 1 rok
s podmienkou: úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že obec Gemerská Poloma poskytuje časť rodinného domu pozostávajúcej z 2 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne menovanému opakovane.
Nehnuteľnosť je dlhodobo nevyužívaná a obcou zatiaľ neupotrebiteľná. Nik iný o túto časť
nehnuteľnosti neprejavil záujem.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak zmluva o nájme stavby nebude uzatvorená do 31. 07.
2018.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
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Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák),

U z n e s e n i e č. 264/2018
K bodu 6. Výkupu, predaja, zámeny a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.11 predĺženie nájmu: byt č. 4, na LV č. 739, Nižná Slaná/nájomca MILAN
KUČERÁK
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie
č. 249/2017 z osemnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 11. 12. 2017.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 265/2018
K bodu 6. Výkup, predaj, zámena a prenájom nehnuteľného majetku obce
K bodu 6.12 predĺženie nájmu: bytu, na LV č. 748, Nižná Slaná/nájomca MÁRIA
SZÉPLAKIOVÁ
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c)
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma so sídlom
Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO 00328227; v zastúpení: Ing. Miroslav
Michalka, starosta obce, a to:
a) bytového priestoru o výmere podlahovej plochy 49,83 m2 nachádzajúceho sa na 1. poschodí
(3. p.) bytového domu, vo vchode 0, súpisné číslo 44 postavenej na pozemku reg. č. 1114
zastavané plochy a nádvoria C-KN o výmere 287 m2, na Ulici Dobšinskej, v katastrálnom
území Nižná Slaná, obce Nižná Slaná – závod, zapísanej na LV. č. 748 obce Gemerská Poloma;
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
prináležiaceho k predmetnému bytu vo výške 833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748,
katastrálne územie Nižná Slaná,
c) spoluvlastníckeho podielu na predmetného pozemku, prináležiaceho k bytu vo výške
833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného
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úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748, katastrálne územie Nižná Slaná.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
a)
bytového priestoru o výmere podlahovej plochy 49,83 m2 nachádzajúceho sa poschodí 1.
poschodí (3. p.) bytového domu, vo vchode 0, súpisné číslo 44 postavenej na pozemku reg. č.
1114 zastavané plochy a nádvoria C-KN o výmere 287 m2, na Ulici Dobšinskej, v katastrálnom
území Nižná Slaná, obce Nižná Slaná – závod, zapísanej na LV. č. 748 obce Gemerská Poloma,
b)
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
prináležiaceho k predmetnému bytu vo výške 833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností
vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748,
katastrálne územie Nižná Slaná,
c)
spoluvlastníckeho podielu na predmetného pozemku, prináležiaceho k bytu vo výške
833/10000, evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Rožňava, na liste vlastníctva č. 748, katastrálne územie Nižná Slaná,
- za účelom: bývania
- na dobu určitú: od 01. 04. 2018 do 31. 12. 2019
- za nájomné: 100,00 EUR/mesiac (slovom: sto EUR za jeden mesiac) na účet prenajímateľa:
obce Gemerská Poloma so sídlom Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma; IČO
00328227; v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce, bankové spojenie: SK91
0200 0000 0026 7111 5051;
- s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom a z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorý je daný tým, že obec Gemerská Poloma poskytuje byt menovanej opakovane.
Nehnuteľnosť je obcou neupotrebiteľná. Nik iný o túto nehnuteľnosť neprejavil záujem.
Pridelenie obecného nájomného bytu č. 7 – nájomca: MÁRIA ...., trvale bytom 049 25 Nižná
Slaná.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak zmluva o nájme stavby nebude uzatvorená do 31. 07.
2018.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).
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U z n e s e n i e č. 266/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.1 právne zastupovanie obce vo veci JUDr. Martina Vnenčáková
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 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
informáciu starostu obce vo veci riešenia odstránenia chýb pri zhotovení a nedostatkov
zrealizovanej stavby Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba.
II.
schvaľuje
- právne zastupovanie a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní medzi obcou Gemerská
Poloma a generálnym dodávateľom Ing. Vladimírom Madudom PLYSPO, so sídlom
Šafárikova 174, 048 01 ROŽŇAVA a jeho subdodávateľmi vo veci zabezpečovania
zhotovenia stavby Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba a Advokátskou kanceláriou
JUDr. Martiny Vnenčákovej, Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava, zapísaná do zoznamu SAK
pod č. 5755 vo veci riešenia odstránenia chýb pri zhotovení a nedostatkov zrealizovanej stavby
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť predmetné v schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 267/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.2 zámer o kúpu motorového vozidla
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a čl. 4 písm. A Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma
I.
prerokovalo
zámer obce zakúpiť 9 – miestne motorové vozidlo pre účely obce.
II.
schvaľuje
zakúpiť 9 – miestne motorové vozidlo pre účely obce, do vlastníctva obce Gemerská Poloma
z finančných prostriedkov obce a určuje finančný náklad maximálny 15 000,00 EUR s DPH.
III.
žiada
starostu obce v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma
zabezpečiť zakúpenie vyššie uvedeného motorového vozidla.
Hlasovanie:
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za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 268/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.3 zámer odpredať hasičské motorové vozidlo
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle čl. 4 písm. B Zásad hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
zámer odpredať hnuteľný majetok obce Gemerská Poloma, a to dopravný prostriedok
KAROSA CAS K25-L 10.
II.
súhlasí
so zámerom odpredať hnuteľný majetku obce Gemerská Poloma, a to – dopravný prostriedok
KAROSA CAS K25-L 10, bez ev. čísla, odhlásený, výrobné číslo J2FA0027.
III.
žiada
starostu obce vykonať prieskum za účelom zámeru vyššie uvedeného.
P r í l o h a: majetková karta č. 2 003
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 269/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.4 zápis kroniky obce Gemerská Poloma za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákona č. 80/1920 Zb. o obecných a pamätných knihách
a Vládnym nariadením č. 169/1932 Zb. o pamätných knihách obecných
I.
prerokovalo
návrh zápisu kroniky obce Gemerská Poloma za rok 2016.
II.
schvaľuje
zápis kroniky obce Gemerská Poloma za rok 2016.
III.
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žiada
starostu obce zabezpečiť zápis obce Gemerská Poloma za rok 2016 ako elektronický dokument
a jeden kus ako tlačený dokument.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 270/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.5 usporiadanie hasičskej súťaže „Gemerský pohár“
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
prerokovalo
návrh na usporiadanie hasičskej súťaže Gemerský pohár v obci Gemerská Poloma na tunajšom
futbalovom ihrisku.
II.
schvaľuje
usporiadanie a organizačné zabezpečenie hasičskej súťaže dobrovoľných hasičských zborov
Rožňavy, Revúcej a Rimavskej Soboty o „Gemerský pohár“ v obci Gemerská Poloma na
tunajšom futbalovom ihrisku dňa 15. septembra 2018.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 271/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.6 projekt hasičská zbrojnica
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o neschválenom projekte obce k výzve č. VI. P HaZZ 2018 v prvom kole.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
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proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

-

U z n e s e n i e č. 272/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.7 chata na Súlovej
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 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
záujem o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma zapísaných na LV č. 189
parcely registra „C“ parcelné č. 724 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 045 m2, č. 752/1
orná pôda o výmere 1 170 m2 a č. 725/2 orná pôda o výmere 1 170 m2 v k. u. Hnilec, obec
Hnilec.
II.
žiada
starostu obce zistiť zámer záujemcu o vyššie uvedené.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompo,š Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 273/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.8 protest prokurátora
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
protest prokurátora č. Pd 127/17/8808-4 zo dňa 22. 12. 2017 proti VZN obce Gemerská Poloma
č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma v znení
Dodatku č. 1/2016.
II.
nevyhovuje
protestu prokurátora č. Pd 127/17/8808-4 zo dňa 22. 12. 2017 proti VZN obce Gemerská
Poloma č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma
v znení Dodatku č. 1/2016.
III.
žiada
starostu obce podať písomné vyjadrenie vo veci upozornenia prokurátora na adresu: Okresná
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prokuratúra Rožňava, Nám. 1. mája, 048 01 Rožňava 1.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).

U z n e s e n i e č. 274/2018
K bodu 7 Rôzne
K bodu 7.9 návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 a § 7 ods. 1
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v z. n. p.
I.
prerokovalo
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Miroslavovi Michalkovi pre pracovnú
vyťaženosť pri realizácii projektov.
II.
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu obce Ing. Miroslava Michalku za nevyčerpanú dovolenku,
a to za: rok 2016 v rozsahu 10 dní a za rok 2017 v rozsahu 30 dní, spolu 40 dní.
Hlasovanie:
za:
8
(PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi),
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomný pri hlasovaní: 1
(Stanislav Kučerák).
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