VYHODNOTENIE PLENIA UZNESENÍ Z OZ Z DŇA 10.08.2020
Uznesenie (ďalej len „UZN.“) č. 401/2020: UZN. zobraté na vedomie. Ide o listy p poslankýň
Mgr. J. Červeňákovej, Mgr. A. Nemčkovej a M. Spišákovej.
UZN. č. 402/2020:
Obce:

UZN. nebolo schválené. Šlo o odkúpenie nehnuteľnosti do majetku
-

LV č. 397 p. č. 960 m², záhrada, v podiele 2/24
LV č. 607 p. č. 952, výmera 1136 m², v podiele 2/12
LV č. 1431, p. č. 961, záhrada s výmerou 209 m², v podiele 2/12

UZN. č. 403/2020: Uvedeným uznesením sa ruší uzn. č. 139/2019 zo dňa 13.05.2019 a uzn.
č. 140/2019 zo dňa 13.05.2019
UZN. č. 404/2020: Bol prerokovaný a schválený návrh na majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľnosti formou predaja (predaj p. MUDr. Ciberajovej 31 m², parc. č. 1089/29, LV č.
1348 v podiele 1/1). Zámer predaja bol zverejnený.
UZN. č. 405/2020: Bol prerokovaný a schválený návrh predaja nehnuteľnosti (p. RNDr.
Anna Učáková, parc. č. 1829/28, LV č. 1348 v podiele 1/1, 31 m²). Zámer predaja bol
zverejnený.
UZN. č. 406/2020: Bol prerokovaný a schválený predaj nehnuteľnosti pre p. M. Chochola
a p. M. Chocholovú, Turecká ul., p. č. 1281/23 – 2 m², p. č. 1281/25 – 74 m²
p. č. 1281/28 – 59 m² - LV č. 1348
LV č. 2022 – p. č. 1281/26 – 57 m²
LV č. 2023 – p. č. 1281/27 – 57 m²
LV č. 2575 – p. č. 1281/24 – 62 m²
Kúpnopredajná zmluva sa toho času pripravuje.
UZN. č. 407/2020: Návrh o nakladaní nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce pre Jozefa
Kučeráka nebol schválený.
UZN. č. 408/2020:
Zámer – R. Švec)

Prerušenie rokovania OZ (pri bode 9.7. – predaj obecného majetku

UZN. č. 409/2020: Prerušenie rokovania OZ (pri bode 9.8. – prenájom nehnuteľnosti Št.
a Martin Tomi, N. Slaná) – materiál dopracovať.
UZN. č. 410/2020: Predaj a prenájom nehnuteľnosti – Regina Galajdová - osvedčenie
vlastníctva k nehnuteľnosti
Neschvaľuje vydanie súhlasu k osvedčeniu vlastníctva k nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Gemerská Poloma, výmera 191 m². Písomné vyrozumenie p. R. Galajdovej bolo doručené.
UZN č. 411/2020:
OZ zobralo na vedomie žiadosť M. Kučeráka a A. Kučerákovej z dňa
01.07.2020 vo veci uplatnenia predkupného práva, byt č. 4 v bytovom dome Obce Nižná
Slaná, obec v danej veci nemá konať.

UZN. č. 412/2020: OZ neschválilo zmenu formulácie podmienok predaja nehnuteľnosti
schválenú UZN. č. 219/2019 z dňa 29.07.2019 týkajúce sa predkupného práva nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v Gemerskej Polome, Nám. SNP č. 207 (Ondrej Bašták Ďurán – BASHTO
Sports).
UZN. č. 413/2020: OZ neschválilo splátkový kalendár k uhradeniu kúpnej sumy vo veci
schváleného predaja nehnuteľnosti UZN. č. 219/2019 z dňa 29.07.2019, ktorá sa nachádza
v Gemerskej Polome, Nám. SNP č. 207 (Ondrej Bašták Ďurán – BASHTO Sports).
UZN. č. 414/2020: OZ neschválilo členstvo obce Gemerská Poloma v Združení asociácie
na ochranu osobných údajov.
UZN. č. 415/2020: OZ neschválilo vstup obce Gemerská Poloma do Združenia Klub
akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach, SR
UZN. č. 416/2020: OZ zobralo na vedomie informáciu starostky obce o potrebe uloženia
chráničky pre káblové vedenie do mostovej konštrukcie pri OÚ a súhlasilo s jej bezodpatným
uložením do mostovej konštrukcie stavby.
UZN. č. 417/2020: OZ schválilo zámer prenájmu nehnuteľnosti (3 m²) pre SHMÚ
Bratislava za účelom umiestnenia, obnovy a prevádzkovania objektu SHMÚ Bratislava, ktorý
je súčasťou štátnej hydrologickej siete povrchových vôd.
- Zámer zverejnený – UZN. splnené (2. časť) 28.08.2020
- Nájomná zmluva – termín plnenia UZN neprešiel (28.02.2021) –
ostáva v plnení.
UZN. č. 418/2020: Dod. č. 1/2020 k rokovaciemu poriadku schváleného UZN. č. 149/2019
z dňa 13.05.2019 bol schválený 10.08.2020 predmetným UZN. V čase vyhodnotenia plnenia
uznesení je predmetný dod. č. 1/2020 zapracovávaný do rokovacieho poriadku obce
Gemerská Poloma. Nie je však ukončený. Plnenie tohto UZN. je potrebné sledovať naďalej až
do jeho splnenia.
UZN. č. 419/2020: UZN. splnené. Predmetná správa (kontrola objednávok a ich účel za rok
2019/2020) predložená na prejednanie v OZ.
UZN. č. 420/2020: V čase vyhodnocovania plnenia uznesení je toto UZN. v stave
rozpracovania, nie je v plnom rozsahu splnené. Plnenie UZN. bude sledované aj naďalej. Ide
o zverejnenie materiálov, ktorými sa obec Gemerská Poloma riadi vo svojej činnosti.
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