04. máj 2017
pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
U z n e s e n i e č. 126/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017
K bodu 2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z trinásteho riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 02. 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 zo štrnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2017.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 127/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017
K bodu 3. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
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
zápis o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu, ktoré sa konalo dňa 25. 04. 2017.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 128/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017
K bodu 4. prerokovanie zámeru zriadenia obecného kompostoviska
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
zriadenie kompostoviska v lokalite pri čističke odpadových vôd.
Hlasovanie:
za:
0
proti:
8
-

PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš
zdržal sa hlasovania:
1
Ing. Jaroslav Vešelínyi
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 129/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b)
I.
prerokovalo
návrh na kúpu nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma:
- od Jána Šveca, rodený Švec, narodený 09. 01. 1940, trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049
22 Gemerská Poloma ktorý je vlastníkom:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KN-C na liste vlastníctva č. 148 parcela:
parcelné číslo 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2, stavba - rodinný dom súpisné
číslo 207 na parcele číslo 4; spoluvlastnícky podiel 1/1: Ján Švec, narodený 09. 01. 1940, trvale
bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská Poloma;
ť a r c h y: Exekútorsky úrad Bratislava - JUDr. Bohumil Kubát - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva – EX 5484/2015, Z 923/16 -76/16. Znalecký posudok č. 71/2017,
znalec: Ing. Dionýz Dobos
II.
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce od:
p r e d á v a j ú c e h o:
Jána Šveca, rodený Švec, narodený 09. 01. 1940, trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049 22
Gemerská Poloma ktorý je vlastníkom:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KN-C na liste vlastníctva č. 148 parcela:
parcelné číslo 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2, stavba - rodinný dom súpisné
číslo 207 na parcele číslo 4; spoluvlastnícky podiel 1/1: Ján Švec, narodený 09. 01. 1940, trvale
bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská Poloma;
ť a r c h y: Exekútorsky úrad Bratislava - JUDr. Bohumil Kubát - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva – EX 5484/2015, Z 923/16 -76/16. Znalecký posudok č. 71/2017,
znalec: Ing. Dionýz Dobos
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 nehnuteľnosti a stane sa výlučným
vlastníkom:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KN-C na LV č. 148 parcela parcelné číslo
4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2 a stavba - rodinný dom súpisné číslo 207 na
parcele 4; spoluvlastnícky podiel 1/1 s právom doživotného bývania a užívania v prospech
Jána Šveca, narodeného 09. 01. 1940, trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská
Poloma.

Odkúpenie nehnuteľností 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, 049 22 Gemerská Poloma nehnuteľnosti kupuje za kúpnu cenu 9 000,00 EUR
(slovom: deväťtisíc EUR).
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať odkúpenie pozemku a stavby do majetku obce s vlastníkom
nehnuteľností. Odkúpenie pozemku a stavby obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov a žiada starostu obce 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, Juraj Dovala, Marian Ferenc, Stanislav
Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Mgr. Jana Červenáková
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 130/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b)
I.
prerokovalo
návrh na kúpu nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma:
stavba - rodinný dom súpisné číslo 206 nachádzajúci sa k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 na parcele číslo 5/1;
spoluvlastnícky podiel 2/3: Eva Madáčová Ing., rodená Krajecová, narodená 14. 12. 1958,
trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská Poloma;
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2
- spoluvlastnícky podiel 2/3 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma
- spoluvlastnícky podiel 1/3 Krajec Jaroslav, trvale bytom Osloboditeľov 331, 049 24
Vlachovo
II.
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce:

p r e d á v a j ú c i:
Ing. Eva Madáčová, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614, 049 22 Gemerská Poloma
a Jaroslav Krajec, rodený Krajec, trvale bytom Osloboditeľov 331, 049 24 Vlachovo sú
spoluvlastníkmi:
1.
stavba - rodinný dom súpisné číslo 206 nachádzajúci sa k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 na parcele číslo 5/1;
spoluvlastnícky podiel 2/3: Eva Madáčová Ing., rodená Krajecová, narodená 14. 12. 1958,
trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská Poloma;
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2
- spoluvlastnícky podiel 2/3 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma
- spoluvlastnícky podiel 1/3 Krajec Jaroslav, trvale bytom Osloboditeľov 331, 049 24
Vlachovo
ťarchy:
Exekútorsky úrad Humenné - JUDr. Ľudovít Gajdoš - Exekučný príkaz zriadením exekučného
záložného práva – EX 264/10, Z 1959/2015 -238/15
Exekútorsky úrad Lučenec - JUDr. Marián Jurina - Exekučný príkaz zriadením exekučného
záložného práva – EX 758/2015 - 19, Z 335/2016 -37/16
Exekútorsky úrad Lučenec, Št. Moyzesa 50, 98401 Lučenec, JUDr. Marián Jurina – súdny
exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na nehnuteľnosť pod B2, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Rožňava,
EX 501/2016 - 12, zo dňa 02. 12. 2016 - Z 3076/2016 -305/16
2.
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 622, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2
- spoluvlastnícky podiel 1/2 obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská
Poloma
- spoluvlastnícky podiel 1/2 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma
3.
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 2581, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
- spoluvlastnícky podiel 2/3 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma
- spoluvlastnícky podiel 1/3 obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská
Poloma; znalecký posudok č. 74/2017, znalec: Ing. Dionýz Dobos,
k u p u j ú c i:
obec Gemerská Poloma, Námestie SNP súpisné číslo 211, 049 22 Gemerská Poloma,
v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce kupuje nehnuteľnosti a stane sa
výlučným vlastníkom:
1.
stavba - rodinný dom súpisné číslo 206 nachádzajúci sa k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 na parcele číslo 5/1;
spoluvlastnícky podiel 2/3: Eva Madáčová Ing., rodená Krajecová, narodená 14. 12. 1958,
trvale bytom Námestie SNP č. 207, 049 22 Gemerská Poloma;
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 964, parcela: KN-C:

• parcelné číslo 5/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2
- spoluvlastnícky podiel 2/3 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma
- spoluvlastnícky podiel 1/3 Krajec Jaroslav, trvale bytom Osloboditeľov 331, 049 24
Vlachovo
2.
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 622, parcela: KN-C:
• parcelné číslo 5/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2
3.
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 2581, parcela: KNC:
• parcelné číslo 5/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
- spoluvlastnícky podiel 2/3 Ing. Madáčová Eva, rodená Krajecová, trvale bytom Turecká 614,
049 22 Gemerská Poloma.
Odkúpenie nehnuteľností 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 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR).
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
II.
žiada
starostu obce zmluvne dojednať 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:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 131/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
I.
schvaľuje
zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v obci Gemerská Poloma, Ulica 9. mája, za
účelom realizácie odvodňovacieho rigolu.
II.
žiada
starostu obce konať vo veci zámeru majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov za účelom
realizácie odvodňovacieho rigolu.
Hlasovanie:

za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Stanislav Kučerák, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 132/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., § 9a ods. 9 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 10 e)
I.
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to
- novovytvoreného pozemku parcela registra C-KN parcelné číslo 1203/1 ostatná plocha diel
číslo 18 o výmere 52 m2 a diel č. 20 o výmere 14 m2 spolu o výmere 66 m2 oddeleného
geometrickým plánom číslo 353/2016 vyhotoviteľa GEOTOP Košice, s. r. o. Južná trieda 82,
040 17 Košice od pozemku parcela reg. E–KN parcelné číslo 1-475 ostatná plocha o výmere
79 m2 a parcelné číslo 1-1500 ostatná plocha o výmere 72 m2 pôvodné katastrálne územie Malá
Poloma, zapísaného na LV č. 1348
II.
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, Námestie
SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom, starostom
obce v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, a to:
- novovytvoreného pozemku parcela registra C-KN parcelné č. 1203/1 ostatná plocha diel číslo
18 o výmere 52 m2 a diel č. 20 o výmere 14 m2 spolu o výmere 66 m2 oddeleného
geometrickým plánom číslo 353/2016 vyhotoviteľa GEOTOP Košice, s. r. o. Južná trieda 82,
040 17 Košice od pozemku parcela reg. E–KN parcelné číslo 1-475 ostatná plocha o výmere
79 m2 a parcelné číslo 1-1500 ostatná plocha o výmere 72 m2 pôvodné katastrálne územie Malá
Poloma, zapísaného na LV č. 1348
do výlučného vlastníctva Jána Kolesára, narodeného 15. 03. 1973, trvale bytom 9. mája s. č.
574, 049 22 Gemerská za kúpnu cenu 3,30 EUR (slovom: Tri eurá tridsať centov) za jeden
meter štvorcový (1m2).
Zámer prevodu sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, scelenie parcely žiadateľa.
Predmetný pozemok žiadateľ dlhodobo využíva, stará sa oň, je súčasťou dvora, zastavaný
garážou a susednou parcelou nehnuteľnosti: parcela registra „C“ zapísanej na liste vlastníctva
653 parcelné číslo 1164 o výmere 496 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorým je vlastníkom
Ján Kolesár, narodený 15. 03. 1973, trvale bytom 9. mája s. č. 574, 049 22 Gemerská Poloma.
Obec žiadaný pozemok nevyužíva a je nadbytočný, preto navrhuje jeho odpredaj žiadateľovi,
ktorý oň požiadal.

Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci Ján Kolesár, narodený 15. 03. 1973,
trvale bytom 9. mája s. č. 574, 049 22 Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej
Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
III.
žiada
starostu obce 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:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 133/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 10 e)
I.
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to
- pozemku parcely registra „C“, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1348, parcelné číslo: 1016/3
o výmere 180 m2 zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, Námestie
SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom, starostom
obce v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, a to:
- pozemku parcely registra „C“, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1348, parcelné číslo 1016/3
o výmere 180 m2 zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma
do výlučného vlastníctva Vladimíra Hatvaníka, rodeného Hatvaník, narodeného 28. 10.
1955, trvale bytom Pokroková s. č. 504, 049 22 Gemerská Poloma ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, kde
žiadateľ predložil listinu - kúpnu zmluvu zo dňa 14. júna 1992, overenú dňa 24. júna 1992 pred
Obvodným úradom Rožňava a matrikou v Gemerskej Polome, ktorá dokladuje, že predmetná
parcela bola riadne zmluvnými stranami kúpená a vyplatená a bude využívaná ako dvor.
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci Vladimír Hatvaník, rodený Hatvaník,
narodený 28. 10. 1955, trvale bytom Pokroková s. č. 504, 049 22 Gemerská Poloma.

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 134/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b)
I.
prerokovalo
odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce od: Ing.
Štefana Grešku, rodeného Greško, narodeného 23. 11. 1954, trvale bytom Slanská č. 2, 049 22
Gemerská Poloma, ktorý je vlastníkom: k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KNE pôvodné katastrálne územie Malá Poloma, na liste vlastníctva č. 1433, parcelné číslo 173,
záhrady o výmere 416 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1
II.
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma so sídlom: Námestie SNP 211,
049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce od:
p r e d á v a j ú c e h o:
Ing. Štefana Grešku, rodeného Greško, narodeného 23. 11. 1954, trvale bytom Slanská č. 2,
049 22 Gemerská Poloma, ktorý je vlastníkom:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KN-E pôvodné katastrálne územie Malá
Poloma, na liste vlastníctva č. 1433, parcelné číslo 173, záhrady o výmere 416 m2,
spoluvlastnícky podiel 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 kupuje nehnuteľnosti a stane sa výlučným
vlastníkom:
- k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, KN-E pôvodné katastrálne územie Malá
Poloma, na liste vlastníctva č. 1433, parcelné číslo 173, záhrady o výmere 416 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/1.
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, 049 22 Gemerská Poloma pozemok kupuje za kúpnu cenu 3,30 EUR (slovom: Tri eurá
a tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1 m2).
Odkúpenie pozemku je za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne v bývalej Malej
Polome, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma z dôvodu znemožnenia
parkovania návštevníkov v predmetnej lokalite a realizácie verejnoprospešného charakteru
stavby slúžiacej pre potreby obyvateľov obce.
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:
1
Stanislav Kučerák
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 135/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b)
I.
prerokovalo
zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v obci Gemerská Poloma, odkúpenie
pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne v bývalej Malej Polome,
II.
schvaľuje
zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v obci Gemerská Poloma, odkúpenie
pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne v bývalej Malej Polome, katastrálne
územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma z dôvodu znemožnenia parkovania
návštevníkov v predmetnej lokalite a realizácie verejnoprospešného charakteru stavby slúžiacej
pre potreby obyvateľov obce.
III.
žiada
starostu obce konať vo veci zámeru majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov za účelom
realizácie vybudovania parkoviska pri cintoríne v bývalej Malej Polome.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
-

zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0

-

U z n e s e n i e č. 136/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 10 e)
I.
prerokovalo
zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a
to v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, pozemky parcely
registra „C“ zapísané na liste vlastníctva číslo 1348
- parcelné číslo: 630/37 o výmere 36 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/45 o výmere 54 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/52 o výmere 93 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/56 o výmere 131 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/61 o výmere 152 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/66 o výmere 197 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/25 o výmere 184 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/33 o výmere 14 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/47 o výmere 73 m2 zastavané plochy a nádvoria
II.
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, zastúpená Ing.
Miroslavom Michalkom, starostom obce v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
pozemky parcely registra „C“, zapísané na liste vlastníctva číslo 1348
- parcelné číslo: 630/37 o výmere 36 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/45 o výmere 54 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/52 o výmere 93 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/56 o výmere 131 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/61 o výmere 152 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/66 o výmere 197 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/25 o výmere 184 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/33 o výmere 14 m2 zastavané plochy a nádvoria
- parcelné číslo: 630/47 o výmere 73 m2 zastavané plochy a nádvoria
- do bezpodielového spoluvlastníctva Ondreja Kristofa, rodeného Kristof, narodeného 22.
03. 1955, trvale bytom Turecká 623, 049 22 Gemerská Poloma a Beaty Kristofovej, rodenej
Svitajová, narodenej 08. 06. 1959, trvale bytom Turecká 623, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 – podiel BSM
1/1

- do výlučného vlastníctva Jany Smolkovej, rodenej Spišáková, narodenej 07. 05. 1984,
trvale bytom Turecká 617, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/61 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 – podiel 1/1
- do podielového vlastníctva Alici Nemčkovej, rodenej Olexová, narodenej 14. 05. 1968,
trvale bytom Turecká 618, 049 22 Gemerská Poloma, Martine Nemčkovej, rodenej
Nemčková, narodenej 01. 06. 1988, trvale bytom Turecká 617, 049 22 Gemerská Poloma a
Milošovi Nemčkovi, rodenému Nemčko, narodenému 18. 04. 1990, trvale bytom Sedliská č.
254, okres Vranov nad Topľou
• parcelu registra „C“ číslo 630/56 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 v podiele:
Alica Nemčková - podiel 1/2, Martina Nemčková podiel - 1/4, Miloš Nemčko podiel - 1/4
- do výlučného vlastníctva Jánovi Cirbusovi rodenému Cirbus, narodenému 21. 06. 1942,
trvale bytom, Pionierov 317, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2 – podiel 1/1
- do bezpodielového spoluvlastníctva Ľubomíra Šimšíka, rodeného Šimšík, narodeného 06.
04. 1966, trvale bytom Turecká 624, 049 22 Gemerská Poloma a Evy Šimšíkovej, rodenej
Velďáková, narodenej 22. 06. 1967, trvale bytom Turecká 624, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 - podiel BSM
1/1
- do bezpodielového spoluvlastníctva Mariána Košutha, rodeného Košuth, narodeného 04.
07. 1957, trvale bytom Turecká 622, 049 22 Gemerská Poloma a Gabriely Košuthovej,
rodenej Puškášová, narodenej 11. 11. 1958, trvale bytom Turecká 622, 049 22 Gemerská
Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 - podiel BSM
1/1
- do bezpodielového spoluvlastníctva Mariana Olexu, rodeného Olexa, narodeného 17. 08.
1958, trvale bytom Turecká 621, 049 22 Gemerská Poloma a Viery Olexovej, rodenej
Očkaiková, narodenej 18. 05. 1964, trvale bytom Turecká 621, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 - podiel BSM
1/1
- do bezpodielového spoluvlastníctva Jaroslava Madáča, rodeného Madáč, narodeného 24.
04. 1956, trvale bytom Turecká 620, 049 22 Gemerská Poloma a Heleny Madáčovej, rodenej
Ďurajová, narodenej 23. 01. 1960, trvale bytom Turecká 620, 049 22 Gemerská Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 - podiel BSM
1/1
- do bezpodielového spoluvlastníctva Jaroslava Klementa, rodeného Klement, narodeného
18. 04. 1957, trvale bytom Turecká 616, 049 22 Gemerská Poloma a Anny Klementovej,
rodenej Šprochová, narodenej 24. 11. 1958, trvale bytom Turecká 616, 049 22 Gemerská
Poloma
• parcelu registra „C“ číslo 630/66 zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 - podiel BSM
1/1
za kúpnu cenu 3,30 EUR (slovom: Tri eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1m2)
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, kde
žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktoré
dlhodobo užívajú, nachádzajú sa v oplotení s rodinnými domami a sú takto v súčasnosti
užívané, tvoria ucelený a jednotný celok a nie sú pre obec použiteľné.
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov
III.

žiada
starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Stanislav Kučerák, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 137/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 pozemkov katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
vo vlastníctve obec Gemerská Poloma, a to: na LV 1348 parcela registra „C“ parcelné číslo
650/55 zastavené plochy a nádvoria o výmere 113 m2 pod B1 v podiele 1/1 za časť pozemku
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 2299 parcela registra „C“ číslo 147/3 trvalé trávne porasty o výmere 175 m2 pod B7 v podiele
5/32 - Augusta Olexu, rodeného Olexa, narodeného 10. 11. 1939, trvale bytom Turecká 619,
049 22 Gemerská Poloma, ktorý je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti ako prípad
osobitného zreteľa
II.
schvaľuje
zámer z á m e n y pozemkov ako prípad osobitného zreteľa v súlade § 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), a to:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma vo vlastníctve obec Gemerská
Poloma, a to:
- na LV 1348 parcela registra „C“ parcelné číslo 650/55 zastavené plochy a nádvoria o výmere
113 m2 pod B1 v podiele 1/1
za pozemok
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 2299 parcela registra „C“ číslo 147/3 trvalé trávne porasty o výmere 175 m2 pod B7 v podiele
5/32 - Augusta Olexu, rodeného Olexa, narodeného 10. 11. 1939, trvale bytom Turecká 619,
049 22 Gemerská Poloma, ktorý je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti.
Zamieňajúci
Agust Olexa a Júlia Olexová, rodená Malíková, narodená 25. 05. 1949, trvale bytom Turecká
619, 049 22 Gemerská Poloma sa stanú bezpodielovými spoluvlastníkmi parcely registra „C“
číslo 650/55 zastavené plochy a nádvoria o výmere 113 m2 v podiele 1/1.

O b e c Gemerská Poloma
sa stane vlastníkom podielu zamieňajúceho z parcely registra „C“ číslo 147/3 trvalé trávne
porasty o výmere 175 m2 v podiele 5/32 a výlučným vlastníkom parcely registra „C“ číslo
147/3, nakoľko už vlastní podiel 27/32.
Obec Gemerská Poloma zamieňa pozemok o výmere 113 m2, August Olexa zamieňa podiely
z pozemku o výmere 28 m2. August Olexa a Júlia Olexová zaplatia obci Gemerská Poloma za
rozdiel vo výmere, t. j. 85 m2 finančný náklad vo výške 280,00 EUR (slovom: dvestoosemdesiat
EUR) – 1m2 za 3,30 EUR.
D ô v o d o m zámeny nehnuteľností je:
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou na Ulici Dobšinská
a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje zámer zámeny pozemkov 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Stanislav Kučerák, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 138/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 5. schválenie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to
- pozemku parcely registra „C“, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1348, parcelné číslo: 1017/2
o výmere 29 m2 záhrada, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma;
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, Námestie SNP s. č.
211, 049 22 Gemerská Poloma, zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom, starostom obce v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, a to:
- pozemku parcely registra „C“, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1348, parcelné číslo 1017/2
o výmere 29 m2 záhrada, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma;
kupujúcemu – Marianovi Chocholovi, narodenému 17. 06. 1959, trvale bytom Pokroková s.
č. 503, 049 22 Gemerská Poloma do výlučného vlastníctva.

Celková výmera predávajúcej časti nehnuteľností je 29 m2 a predáva sa za kúpnu cenu 3,30
EUR (slovom: Tri eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1m2), z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je právne vysporiadanie pozemkov, scelenie parcely
žiadateľa. Predmetný pozemok žiadateľ dlhodobo využíva, stará sa oň, je súčasťou dvora a
susednou parcelou nehnuteľnosti: parcela registra „C“ zapísanej na liste vlastníctva1499
parcelné číslo 1016/2 o výmere 539 m2 zastavanej plochy a nádvoria, ktorým je vlastníkom
Marian Chochol, narodený 17. 06. 1959, trvale bytom Pokroková s. č. 503, 049 22 Gemerská
Poloma. Obec žiadaný pozemok nevyužíva a je nadbytočný preto navrhuje jeho odpredaj
žiadateľovi, ktorý oň požiadal.
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci Marian Chochol, narodený 17. 06. 1959,
trvale bytom Pokroková s. č. 503, 049 22 Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma a zabezpečiť
uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa 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:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 139/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 6. Schválenie VZN č. 01/2017 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
prerokovalo
predložený návrh VZN č. 01/2017 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 VZN č. 01/2017 o poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na rok
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:
1
Stanislav Kučerák
zdržal sa hlasovania:
0
-

neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0

-

U z n e s e n i e č. 140/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
schvaľuje
prevádzkovanie verejného infraštrukturálneho majetku
obce – obecná kanalizácia
prevádzkovateľom W-Control, s. r. o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad v zastúpení Ing.
Vladimírom Jarabinským, konateľom; IČO 36 804 207.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 141/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
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 nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to
- nebytového priestoru – jeho časť, nebytový priestor pozostávajúci z dvoch miestností –
vstupná chodba a čakáreň do detskej ambulancie o výmere podlahovej plochy 15,63 m2
nachádzajúceho sa v budove bývalého zdravotného strediska súpisné číslo 461 postavenej na
pozemku registra KN-C parcelné číslo1099 na Ulici Hlavná v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. zámer prenájmu
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- nebytového priestoru – jeho časť nebytový priestor pozostávajúci z dvoch miestností –
vstupná chodba a čakáreň do detskej ambulancie o výmere podlahovej plochy 15,63 m2
nachádzajúceho sa v budove bývalého zdravotného strediska súpisné číslo 461 postavenej na
pozemku registra KN-C parcelné číslo1099 na Ulici Hlavná v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348
s u b j e k t u:
obchodné meno: Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

miesto podnikania: 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
v zastúpení: Ondrej Očkaik, predseda a Juraj Sáreník, podpredseda
za účelom: prevádzkovania kancelárie
na dobu určitú: 3 roky odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: 20,00 EUR za 1 mesiac
s podmienkou: úhrady dodávky služieb spojených s nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že obec Gemerská Poloma má záujem poskytnúť nebytových
priestorov o malej výmere pre kancelárske účely spoločenstvu. Priestory sú dlhodobo
nevyužívané a o tieto spoločenstvo prejavilo záujem, v objekte sú ďalšie voľné priestory.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Stanislav Kučerák, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 142/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
záväzok zabezpečiť predaj publikácií a CD vydaných obcou Gemerská Poloma a zaplatiť za
vykonanie tohto predaja dohodnutú odplatu v prospech Ústredia ľudovej umeleckej výroby.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 143/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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
rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Ernesta
Rótha 30, 048 01 Rožňava vo veci posudzovania strategického dokumentu „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gemerská Poloma na roky 2017 – 2025“.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 144/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
asanáciu, terénne úpravy a rekultiváciu pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely KN-C, parcelné číslo
285 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7529 m2 – využitie územia na stavbu „Gemerská
Poloma – Asanácia, terénne úpravy a rekultivácia bývalého kúpaliska“.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 145/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
žiadosť Občianskeho združenia priateľov cyklistiky Horného Gemera so sídlom „Garáž“ 049
21 Betliar v zastúpení Vojtechom Rišpánom, prezidentom združenia zabezpečiť vecné ceny
a putovný pohár.
Hlasovanie:
za:
0
proti:
7
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš

zdržal sa hlasovania:
2
Stanislav Kučerák, Ing. Jaroslav Vešelínyi
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 146/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 starostu obce o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií: za účelom
protipovodňových opatrení a rozšírenia kamerového systému v obci.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 147/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plnomocenstvo pre JUDr. Pavla Kontru, advokáta so sídlom Čučmianska Dlhá č. 21, 048 01
Rožňava za účelom zastupovania obce Gemerská Poloma v konaní vedenom na Okresnom súde
Rožňava pod sp. zn. 11C/455/2016.
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:
1
Stanislav Kučerák
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 148/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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 starostu obce o vytvorení pracovných miest financovaných Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Rožňava.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 149/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vykonávanie malých zákaziek pre občanov obce pracovníkmi obce v cenovej ponuke 15,00
EUR za 1 (jednu) hodinu vykonanej práce s možnosťou individuálneho zhodnotenia starostom
obce.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 150/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
výpožičku obecného traktora s hydraulickou rukou.
Hlasovanie:
za:
0
proti:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 151/2017

z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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
a)
informáciu starostu obce o ukončení monitorovacieho obdobia materskej školy a základnej
školy v obci
b)
informáciu starostu obce o zostatku kanalizačného úveru so splatnosťou do roku 2026.
Hlasovanie:
za:
8
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 152/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
časť uznesenia č. 12/2012/OcZ bod A/4 zo dňa 11. 12. 2012.
Hlasovanie:
za:
9
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 153/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu adresy Materskej školy v Gemerskej Polome, Ulica Fraňa Kráľa č. 511, 049 22
Gemerská Poloma na adresu: Materská škola, Ulica 9. mája č. 511, 049 22 Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9

PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian
Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0
zdržal sa hlasovania:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
U z n e s e n i e č. 154/2017
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 04. 05. 2017.
K bodu 8. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 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
oznámenie hlavného kontrolóra obce, Ing. Miloslava Brezňana o jeho zvolení za člena do
Dozornej rady Pozemkového spoločenstva v Gemerskej Polome na 5 ročné obdobie, odo dňa:
08. 04. 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:
1
Stanislav Kučerák
neprítomní pri hlasovaní: 0
nehlasovali:
0
-

