Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c), časť pozemku vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č. 69/2019 zo dňa 12. 02. 2019
- nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového domu bytu č. 12
s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti
a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bytovom
dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na pozemku parcely
registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaného na
LV 739, k. ú. Nižná Slaná
Tomášovi Červenákovi nar. .... , trvale bytom Gemerská Poloma (bez súpisného čísla)
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je snaha žiadateľa Tomáš Červenák nar. .... sa snaží vyriešiť
svoju bytovú situáciu; v súčasnosti býva u príbuzných Libuši .... v Gemerskej Polome, s ktorou
žije v mimomanželskom vzťahu a s ktorou majú spolu 3 maloleté deti (dcéra Natália nar. .... ,
dcéra Alexandra nar. .... a dcéra Liliana nar. .... ); sú poberateľmi sociálnych dávok.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Tomáša
Červenáka nar. ....v Gemerskej Polome bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 10. 05. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 16. 04. 2019 do 10. 05. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu časti pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.
p.; v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.
n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c),
časť pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č. 70/2019 zo dňa
12. 02. 2019
- parcela registra „C“ p. č. 285 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7529 m2 v katastrálnom
území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348, a to časť o výmere
30m2.
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: Peter Špalek
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trvalý pobyt: .... , 049 22 Gemerská Poloma
za účelom: uskladnenia a manipulácie palivového dreva
na dobu určitú: od: 11. 05. 2019, vrátane do: 30. 11. 2019, vrátane
za nájomné: 1,00 EUR za 1 m2/1 rok.
s podmienkou: pozemok držiavať a po skončení termínu nájmu navrátenia pozemku v stave
pôvodnom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je - obec Gemerská Poloma má záujem poskytnúť
nevyužitý pozemok o žiadanej výmere pre účely žiadateľa, ktorým je uskladnenie
a manipulácia palivového dreva. Pozemok je dlhodobo nevyužívaný a o tento žiadateľ prejavil
záujem.
Zámer obce prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Petra Špaleka, ....,
049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome na rokovaní dňa: 10. 05. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 16. 04. 2019 do 10. 05. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predĺženia prenájmu časti nehnuteľnosti
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c), časť pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle
uznesenia č. 71/2019 zo dňa 12. 02. 2019
– nebytového priestoru pozostávajúceho z ambulancie, čakárne, dennej miestnosti, WC o
výmere podlahovej plochy 80 m2 nachádzajúceho sa v budove s. č. 461 postavenej na pozemku
reg. C-KN parcelné č. 1099, na Ulici Hlavná, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: MUDr. Magdaléna Rodová
obchodné meno: ROMED, s. r. o.
miesto podnikania: Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 36 589 616
za účelom: prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára
na dobu určitú: od: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019, vrátane
za nájomné: 54,88 EUR za 1 m2/1 rok
s podmienkou: úhrady dodávky služieb spojených s nájmom
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je - že MUDr. M. Rodová poskytuje služby občanom
obce Gemerská Poloma, je pre obec prínosom a je dobrým a bezproblémovým nájomníkom,
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ktorý si plní všetky povinnosti. Uvedený priestor je dlhodobo využívaný pre účely
prevádzkovania zdravotníckych služieb a nik iný o tento priestor neprejavil záujem.
Zámer obce prenajať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: MUDr. Magdalénu
Rodovú - ROMED, s. r. o., s miestom podnikania Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma bude
predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 10.
05. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 16. 04. 2019 do 10. 05. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
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