26. februára 2020
Desiate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome


U z n e s e n i e č. 335/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 3.1 kontrola plnenia uznesení/starostka obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
správu starostky obce o plnení uznesení:
z ôsmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo
dňa 04. 12. 2019 a 16. 12. 2019 a z deviateho mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 04. 01. 2020.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 336/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 3.2 vyhodnotenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1.
I.
b e r i e na v e d o m i e
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vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma prevedenú Ing.
Miloslavom Brezňanom, hlavným kontrolórom obce Gemerská Poloma zo dňa: 29. 11. 2019,
01. 12. 2019, 03. 12. 2019.
II.
s l e d u j e plnenie uznesení
rok 2019: 207; 208; 252/II.; 252/III.; 252/IV. a), c), d); 253; 254; 255; 266; 285.
II.
v y p ú š ť a zo sledovania
rok 2019: 252/IV. b).
2.
ukladá
hlavnému kontrolórovi obce
vykonať doplnenie kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 337/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
K bodu 4.1 komisia stavebná a životného prostredia
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
vo veci predmetu podania Juliany Breznaníkovej trvale bytom, Dobšinská 37, 049 22 Gemerská
Poloma šetrenie a uznesenie komisie stavebnej a životného prostredia zo zasadnutia komisie
dňa 29. 01. 2020.
II.
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k o n š t a t u j e, že
predmet podania Juliany Breznaníkovej trvale bytom, Dobšinská 37, 049 22 Gemerská Poloma
je neopodstatnený.
III.
žiada
starostku obce
dať na vedomie:
1. Juliane Breznaníkovej trvale bytom, Dobšinská 37, 049 22 Gemerská Poloma
2. Jánovi Breznaníkovi trvale bytom Jarková 583, 049 22 Gemerská Poloma
3. Jánovi Ďuránovi, Emílii Ďuránovej a Milanovi Ďuránanovi – všetci trvale bytom Jarková
334, 049 22 Gemerská Poloma
závery zo šetrenia vo veci predmetu podania Juliany Breznaníkovej.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 338/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
K bodu 4.2 finančná komisia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
odporúčania zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala dňa 12. 02. 2020.
II.
schvaľuje
a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Gemerská Poloma v roku 2020:
1. Športovému streleckému klubu Gemerská Poloma, Občianske združenie, IČO 50170422, so
sídlom Pionierov 588, 049 22 Gemerská Poloma v zastúpení Adrianom Gallom, predsedom
klubu vo finančnom náklade 800,00 EUR; slovom: Osemsto EUR.
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2. Stolnotenisovému klubu Gemerská Poloma, so sídlom 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma
v zastúpení Ing. Jozefom Trojanom ml., predsedom klubu vo finančnom náklade 1 000,00
EUR; slovom: Jedentisíc EUR.
3. Športovému klubu POLOM Gemerská Poloma, so sídlom Letná 672, 049 22 Gemerská
Poloma, DIČ 2120211555, občianske združenie, v zastúpení Štefanom Dorčákom, predsedom
klubu vo finančnom náklade 8 000,00 EUR; slovom: Osemtisíc EUR.
4. Dobrovoľnému hasičskému zboru Gemerská Poloma, so sídlom 9. mája 660, 049 22
Gemerská Poloma v zastúpení Ondrejom Krajcom, predsedom zboru vo finančnom náklade
800,00 EUR; slovom: Osemsto EUR.
b) poskytnutie podpory pre kultúrno-spoločenské akcie z rozpočtu obce Gemerská Poloma
v roku 2020:
1. Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Gemerskej Polome
v zastúpení Jurajom Sústrikom, predsedom zväzu vo finančnom náklade 200,00 EUR; slovom:
Dvesto EUR.
2. Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých v Gemerskej Polome
v zastúpení Vladimírom Lukáčom, predsedom zväzu vo finančnom náklade 600,00 EUR.
3. Klubu dôchodcov v Gemerskej Polome v zastúpení Evou Klobušníkovou, predsedníčkou
klubu vo finančnom náklade 300,00 EUR; slovom: Tristo EUR.
3. Miestnemu odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome v zastúpení Máriou Antalovou,
predsedníčkou odboru vo finančnom náklade 300,00 EUR; slovom: Tristo EUR.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Mária Spišáková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslanec


U z n e s e n i e č. 339/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) 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
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019 s výhradami.
II.
žiada
hlavného kontrolóra
- predložiť materiál Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 340/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce
Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
prerokovalo
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk
na území obce Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
u z n á š a sa
na Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
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Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov

U z n e s e n i e č. 341/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
prerokovalo
návrh VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v obci Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
u z n á š a sa
na VZN č. 2/2020 o určení názvu ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci
Gemerská Poloma
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 342/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
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K bodu 8. Schválenie návrhu Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2019 o verejnom
poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci
Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
prerokovalo
predložený návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách
na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma..
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
u z n á š a sa
na Dodatku č. 1/2020 k VZN obce č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 343/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Schválenie prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I.
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu OZ obce
Gemerská Poloma na rok 2020.
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II.
schvaľuje
úpravu rozpočtu OZ obce Gemerská Poloma na rok 2020 s platnosťou od 26. 02. 2020 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 113 394,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov

U z n e s e n i e č. 344/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.1 OVS/Šramkova nehnuteľnosť/bez ponuky
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
b e r i e na v e d o m i e
a) oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže, závery a výsledky komisie pre posúdenie
návrhov,
b) ukončenie súťaže ako neúspešnej.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov

U z n e s e n i e č. 345/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
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___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.2 OVS/Šramkova nehnuteľnosť/zámer predaja formou OVS
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade so Zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
a)
návrh na nakladanie s prebytočnou nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
a to:
nehnuteľnosti:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
s t a v b y:
 rodinný dom na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáž na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
formou verejnej obchodnej súťaže
II.
schvaľuje
1.
a)
zámer predaja prebytočnej nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
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s t a v b y:
 rodinný dom na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáž na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
formou obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma,
- zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov

OBEC GEMERSKÁ POLOMA
Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma
_________________________________________________________________________
Oznámenie
o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma
formou obchodnej verejne súťaže
Uznesením obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome č. 345/2019 zo dňa 26. 02. 2020 bol
schválený zámer obce Gemerská Poloma na predaj prebytočného majetku obce, a to:
nehnuteľnosti:
s t a v b y:
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 rodinného domu na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáže na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1
formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov za minimálnu cenu odpredaja 45 000,00 EUR (slovom:
štyridsaťpäťtisíc eur).
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov
budú zverejnené:
- na úradnej tabuli a elektronických úradných tabuliach obce
- na internetových stránkach obce: www.gemerskapoloma.sk a www.slovensko.sk
- v regionálnej tlači (Polomské noviny, Korzár alebo Gemersko)
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy
poskytne obecný úrad v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma –
starostka
obce
Mgr.
Lillian
Bronďošová,
telefón:
0948 365 021,
e-mail:
obec@gemerskapoloma.sk

U z n e s e n i e č. 346/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.2 vyhlásenie novej OVS/Šramkova nehnuteľnosť
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
a)
návrh na nakladanie s prebytočným majetkom vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti:
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s t a v b y:
 rodinného domu na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáže na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
b)
n á v r h:
spôsobu prevodu nehnuteľného majetku obce obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 9 ods.
2 písm. a) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na podávanie návrhov, na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu
vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa,
c)
n á v r h:
súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 281 až
§ 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na odpredaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
s t a v b y:
 rodinný dom na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáž na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
II.
schvaľuje
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1.
a)
spôsob prevodu prebytočného nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle
§9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 3 Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súčasne
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie
Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa
b)
predaj prebytočného majetku obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti:
s t a v b y:
 rodinného domu na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
 garáže na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
formou obchodnej verejnej súťaže
za minimálnu cenu odpredaja 45 000,00 EUR
(slovom: štyridsaťpäťtisíc eur).
c)
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
 393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1,
s t a v b y:
 rodinný dom na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
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 garáž na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
podľa predloženého návrhu
podmienky verejnej obchodnej súťaže
obsiahnuté vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy
1. Uchádzačom sa na účely tejto verejnej obchodnej súťaže rozumie právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá, ako budúci možný kupujúci, predkladá vyhlasovateľovi (obci Gemerská
Poloma) súťažný návrh na predmet verejnej obchodnej súťaže s cieľom využitia nehnuteľností
podľa podmienok uvedených v regulatíve územného rozvoja.
2. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku predložený uchádzačom.
3. Na základe hodnotenia kritérií bude jednotlivým uchádzačom pridelené poradie.
4. Uchádzač bude o výbere ponuky, v rozsahu ako obstál jeho súťažný návrh v tejto obchodnej
súťaži, informovaný písomne do 15 dní od schválenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže
zastupiteľstvom obce Gemerská Poloma.
5. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Gemerská Poloma
a elektronickej úradnej tabuli – na internetovej stránke obce Gemerská Poloma
www.gemerskapoloma.sk a na www.slovensko.sk.
6. Uchádzač je povinný ako súčasť ponuky zložiť zábezpeku vo výške 10 % z minimálnej ceny
určenej obecným zastupiteľstvom, t. j. 4 500,00 EUR.
7. Vyhlasovateľ požaduje od uchádzača využitie nehnuteľnosti v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou obce.
8. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
9. Súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu aj po predložení súťažných návrhov, alebo počas
lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú.
2.
Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
3.
Obhliadka predmetných nehnuteľností a podrobnejšie informácie: starostka obce Mgr. Lillian
Bronďošová, telefón: 0948 365 021, e-mail: obec@gemerskapoloma.sk.
III.
menuje
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
1. Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
2. Ing. Miloslav Brezňan, hlavný kontrolór obce
3. Janka Ciberajová, poslankyňa
4. Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa
5. Juraj Dovala, poslanec
6. Marian Ferenc, poslanec
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7. Mgr. Alica Nemčková, poslankyňa
8. Mária Spišáková, poslankyňa
9. Mgr. Peter Tišliar, účtovník obce
IV.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
1.
a)
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže minimálne 15 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty
na podávanie návrhov a obhliadku predmetných nehnuteľností,
b)
realizovanie obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do 05.05.2020 podľa
schválených súťažných podmienok
c)
predložiť obecnému zastupiteľstvu informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaži
2.
komisiu pre posúdenie súťažných návrhov:
a)
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu,
minimálne však 45 000,00 EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc eur),
b)
predložiť starostke obce zápisnicu o priebehu a vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej
súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prevod 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Poznámka: Vyhláška tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov

VYHLÁŠKA

Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
zastúpená starostkou obce Mgr. Lillian Bronďošovou
vyhlasuje
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OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
v zmysle § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Gemerská Poloma č.
345/2020 zo dňa 26.02.2020 na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Gemerská Poloma vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma evidovaných na Liste vlastníctva č. 1045:
1. dom so súpisným číslom 513, ul. 9. mája,
2. garáž so súpisným číslom 762,
3. pozemok, na ktorom sú umiestnené obe stavby KN – C 393/1, druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2,
4. pozemok KN – C 393/2, druh pozemku Záhrada o výmere 149 m2.
Popis nehnuteľnosti a účel využitia:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre obce, vedľa areálov materskej a základnej školy,
centrálneho parku obce a vedľa nákupného strediska s pohostinstvom. Po oboch stranách
sú umiestnené susedné nehnuteľnosti súkromných vlastníkov.
Nehnuteľnosť bola využívaná výlučne na bývanie ako rodinný dom.
Ide o dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s čiastočne využiteľným podkrovím po
úprave. Základy betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál
s vonkajšou brizolitovou omietkou. Vnútorné priečky z tehál, strop rovný, v podkroví
drevený. Schody z prízemia na poschodie sú monolitické železobetónové, strecha domu je
stanová, krov drevený, krytina z AZC šablón, oplechovanie strechy úplné z pozinkovaného
plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy palubové, dlažby
keramické, okná drevené, vstupné dvere drevené, vnútorné interiérové dvere drevené
osadené do oceľových zárubní. Rozvod vody teplej aj studenej, zdroj TUV je kombinovaný
s kotlom ústredného kúrenia vykurovanie je ústredné teplovodným kotlom na zemný plyn.
Elektroinštalácia svetelná aj motorická, dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného
plynu, elektro NN, telekomunikačný kábel, kanalizáciu. Všetky siete sú dočasne odpojené.
Dom je neobývaný od 02/2018. Dom bol daný do užívania v roku 1963.
Podmienky súťaže.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Uchádzačom sa na účely tejto verejnej obchodnej súťaže rozumie právnická osoba alebo
fyzická osoba, ktorá, ako budúci možný kupujúci, predkladá vyhlasovateľovi (obci
Gemerská Poloma) súťažný návrh na predmet verejnej obchodnej súťaže s cieľom
využitia nehnuteľností podľa podmienok uvedených v regulatíve územného rozvoja.
Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku predložený uchádzačom.
Na základe hodnotenia kritérií bude jednotlivým uchádzačom pridelené poradie.
Uchádzač bude o výbere ponuky, v rozsahu ako obstál jeho súťažný návrh v tejto
obchodnej súťaži, informovaný písomne do 15 dní od schválenia výsledkov verejnej
obchodnej súťaže zastupiteľstvom obce Gemerská Poloma.
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Gemerská Poloma
a elektronickej úradnej tabuli – na internetovej stránke obce Gemerská Poloma
www.gemerskapoloma.sk a www.slovensko.sk.
Minimálna všeobecná cena je stanovená vo výške 45 000,- € v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva Gemerská Poloma č. 345/2020 zo dňa 26.02.2020.
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Predkladanie návrhu do súťaže (ponuky).

1.

Návrh do súťaže predkladá uchádzač v zalepenej a neporušenej obálke poštou alebo
osobne doručením do podateľne Obecného úradu Gemerská Poloma na adresu:
Obec Gemerská Poloma
Námestie SNP 211
049 22 Gemerská Poloma
s presným označením adresy (resp. sídla) uchádzača na zadnej strane obálky.
2. Obálku je potrebné viditeľne označiť textom:
„ Neotvárať - Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností evidovaných na LV
1045“
3. Termín predkladania návrhov do súťaže končí dňa 05.05.2020 o 15,00 hod.
4. Ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou uznesením obecného zastupiteľstva
Gemerská Poloma č. 345/2020 zo dňa 26.02.2020.
5. Pri návrhoch do súťaže zasielaných poštou nerozhoduje dátum uvedený na pečiatke pošty,
ale dátum fyzického doručenia obálky. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa
neprihliada.
6. Do zalepenej obálky je potrebné vložiť originály alebo ich overené fotokópie týchto
dokladov:
a) uchádzačom doplnený návrh kúpnej zmluvy (príloha),
b) čestné prehlásenie uchádzača, že má dostatok finančných prostriedkov na úhradu
kúpnej ceny podľa podmienok stanovených touto vyhláškou,
c) doklad (overenú kópiou) o zaplatení finančnej zábezpeky a účastníckeho poplatku
v prospech účtu vyhlasovateľa,
d) ponuku kúpnej ceny,
e) čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči obci
Gemerská Poloma,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov ( len fyzické osoby ).
7. Každý účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.
8. Uchádzač je povinný ako súčasť ponuky zložiť zábezpeku vo výške 10 % z minimálnej
ceny určenej obecným zastupiteľstvom, t. j. 4 500,- €.
Víťazovi súťaže sa zábezpeka započíta do celkovej kúpnej ceny, ostatným účastníkom
súťaže sa vráti do 15 dní od schválenia víťaza verejnej obchodnej súťaže obecným
zastupiteľstvom. Zároveň je uchádzač súťaže povinný zaplatiť účastnícky poplatok vo
výške 100,- €, ktorý sa nevracia. Uvedené finančné čiastky je možné uhradiť
prostredníctvom pokladne obecného úradu Gemerská Poloma, resp. poukázať ich na účet
IBAN SK91 0200 0000 0026 7111 5051, VÚB, a. s. Rožňava, pričom ako variabilný
symbol je potrebné uviesť „5132019“ a do poznámky uviesť „meno, priezvisko (resp.
obchodný názov) a súťaž“.
9. Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač
neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote určenej vyhlasovateľom
súťaže.
10. Momentom prepadnutia zábezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou
ponukou uchádzača, ktorému prepadla predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je
oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí.
Využitie nehnuteľností:

Vyhlasovateľ požaduje od uchádzača
s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

využitie

nehnuteľnosti

v súlade
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Vyhlasovateľ ďalej:

1.

2.

Kúpnu zmluvu uzavrie vyhlasovateľ s víťazným uchádzačom až po zaplatení kúpnej ceny
zníženej o zaplatenú zábezpeku a zvýšenú o náklady vynaložené na vyhlásenie predmetnej
obchodnej verejnej súťaže (inzercia) a to v lehote najneskôr 30 dní od doručenia
oznámenia o vyhodnotení súťaže. Ak v tejto lehote nebude kúpna cena zaplatená, súťaž je
možné ukončiť ako neúspešnú, alebo nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie ďalším
záujemcom v poradí. Zaplatená zábezpeka víťazného uchádzača v tomto prípade prepadá
v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Požaduje, aby uchádzač, ktorý s obcou uzavrie kúpnu zmluvu, zaplatil správny poplatok
za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Vyhlasovateľ je oprávnený:

1.
2.

V prípade nedodržania platobných podmienok, nehnuteľnosť ponúknuť na odkúpenie
ďalším záujemcom v poradí.
Rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí aj v prípadoch, ak z
akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka je najvhodnejšia, neuzavrie kúpnu
zmluvu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

1.
2.
3.

Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
Súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu aj po predložení súťažných návrhov, alebo
počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú.
V prípade formálnych nedostatkov (chýb), ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať
uchádzača na jeho doplnenie resp. odstránenie.

Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom verejnej
obchodnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu
verejnej obchodnej súťaže a uverejnenými podmienkami.
Uchádzači musia svoj súťažný návrh predložiť napísaný v slovenskom jazyku.
Vyhlasovateľ neuhrádza náklady spojené s účasťou uchádzača na súťaži.
Do vyhodnotenia bude zaradený každý súťažný návrh, ktorý obsahuje všetky podmienky
stanovené pre zaradenie do verejnej obchodnej súťaže.
V prípade rovnosti navrhovanej ceny bude rozhodovať dátum a čas doručenia súťažného
návrhu.
Predmet súťaže nie je možné ponúknuť banke na zabezpečenie záložného práva k úveru.
Osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani
uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

Podávanie informácii :

Bližšie informácie poskytne starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová, kde je možné dohodnúť
aj obhliadku predmetu súťaže (v úradných hodinách).
(Mobil: 0948 365 021, e-mail: obec@gemerskapoloma.sk)
V Gemerskej Polome dňa ...........................................
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................................................
Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce
Prílohy:
1. Návrh kúpnej zmluvy KZ – 16/2019,
2. List vlastníctva č. 1045,
3. snímok katastrálnej mapy,
Príloha č. 1 - Návrh kúpnej zmluvy

OBEC GEMERSKÁ POLOMA

Kúpna zmluva
číslo KZ – 16/2019

Predávajúci:
Obec Gemerská Poloma
Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00328227
zastúpená Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0026 7111 5051

Kupujúci:
Meno a priezvisko, rodné priezvisko
dátum narodenia a rodné číslo
trvalý pobyt
Bankové spojenie:
IBAN:
uzatvárajú na základe ustanovenia §588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu
Článok I.
1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská
Poloma zapísaných na:
na LV č. 1045



parcela registra „C“ číslo 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2
v podiele 1/1,
parcela registra „C“ číslo 393/2 záhrada o výmere 149 m2 v podiele 1/1,
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stavba – dom súpisné číslo 513 na parcele registra „C“ číslo 393/1 v podiele 1/1,
stavba – samostatne stojaca garáž súpisné číslo 762 na parcele registra „C“ číslo
393/1 v podiele 1/1.

1.2. Predávajúci uzatvára s Kupujúcim túto zmluvu v nadväznosti na výsledky vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho uchádzača o kúpu nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Gemerská Poloma evidovaných na LV č. 1045,
uvedené v Zápisnici o priebehu a vyhodnotenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže a
v nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva obce Gemerská Poloma č. 266/2019
zo dňa 06.11.2019.
1.3. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva predmetné nehnuteľnosti a kupujúci ich
kupuje do výlučného vlastníctva:





parcela registra „C“ číslo 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2
v podiele 1/1,
parcela registra „C“ číslo 393/2 záhrada o výmere 149 m2 v podiele 1/1,
stavba – dom súpisné číslo 513 na parcele registra „C“ číslo 393/1 v podiele 1/1,
stavba – samostatne stojaca garáž súpisné číslo 762 na parcele registra „C“ číslo
393/1 v podiele 1/1.
Článok II.

2.1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti podľa čl. I. tejto zmluvy za dohodnutú cenu
...................,- EUR, slovom: ...................................
2.2. Kúpna cena bola vyplatená pred podpisom tejto kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho (, resp. v hotovosti do pokladne obecného úradu).
Článok III.
3.1. Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, ani
obmedzenia vlastníckeho práva, a že je oprávnený s nehnuteľnosťami nakladať.
3.2. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností je mu dobre známy a kupuje ho v takom stave,
v akom sa nachádza v čase spísania tejto zmluvy.
Článok IV.
4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom portáli Predávajúceho.
4.2. Právne účinky z tejto zmluvy nastávajú v deň, kedy Okresný úrad Rožňava, katastrálny
odbor rozhodne o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim
predmet zmluvy do katastra nehnuteľností.
4.3. Predávajúci odovzdá predmetné nehnuteľností do užívania kupujúcemu po podpise
zmluvy.
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4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do
katastra nehnuteľností podá kupujúci.
Článok V.
5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v tejto zmluve, sú pravdivé a správne.
5.2. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje predávajúceho budú spracovávané v plnom
rozsahu výhradne na účely uzavretia tejto zmluvy.
5.3. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade
s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú plne
k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej
podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
5.4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
5.5. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na tomto splnomocnení: predávajúci ako splnomocniteľ
udeľuje kupujúcemu ako splnomocnencovi splnomocnenie na zastupovanie v konaní
o povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, a to
podať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,
ktorého prílohou bude táto zmluva a v prípade potreby na opravu chýb v písaní, počítaní
a iných zrejmých nesprávností.
5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne
dostatočne určitá a zrozumiteľná, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
V Gemerskej Polome dňa .................................
Predávajúci:

............................................
Obec Gemerská Poloma
zastúpená Mgr. Lillian Bronďošová
starostka obce

Kupujúci:

............................................
kupujúci
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Príloha č. 2 – List vlastníctva č. 1045
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Príloha č. 3 – snímok katastrálnej mapy:



U z n e s e n i e č. 347/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.4 nájom pozemkov/Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený
v zmysle uznesenia č. 322/2019 zo dňa 16. 12. 2019 na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce dňa 13. 01. 2020 do dňa konania obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa: 26.
02. 2020, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné katastrálne
územie Malá Poloma, zapísané na: LV č. 1348 parcelné číslo: 392 orná pôda o výmere 254 m2
v podiele 1/1; 873 trvalý trávny porast o výmere 276 m2 v podiele 1/1; 877 trvalý trávny porast
o výmere 1284 m2 v podiele 1/1; 881 trvalý trávny porast o výmere 367 m2 v podiele 1/1; 883
trvalý trávny porast o výmere 312 m2 v podiele 1/1; 885 trvalý trávny porast o výmere 660 m2
v podiele 1/1; 925/5 orná pôda o výmere 38579 m2 v podiele 1/1; 927 trvalý trávny porast
o výmere 1295 m2 v podiele 1/1; 929/2 trvalý trávny porast o výmere 2081 m2 v podiele 1/1;
931 trvalý trávny porast o výmere 12832 m2 v podiele 1/1; 932 trvalý trávny porast o výmere
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260 m2 v podiele 1/1; 933 trvalý trávny porast o výmere 5287 m2 v podiele 1/1; 934 trvalý
trávny porast o výmere 1662 m2 v podiele 1/1; 935 orná pôda o výmere 9950 m2 v podiele 1/1;
936 trvalý trávny porast o výmere 1521 m2 v podiele 1/1; 938 trvalý trávny porast o výmere
4837 m2 v podiele 1/1, LV č. 1575 parcelné číslo: 901 orná pôda o výmere 2865 m2 v podiele
4/12; 902 orná pôda o výmere 1750 m2 v podiele 4/12; 903 orná pôda o výmere 1409 m2
v podiele 4/12; 904 orná pôda o výmere 2070 m2 v podiele 4/12; 1092 trvalý trávny porast
o výmere 1297 m2 v podiele 4/12; 1253 trvalý trávny porast o výmere 889 m2 v podiele 4/12;
1351 orná pôda o výmere 1841 m2 v podiele 4/12; 389 orná pôda o výmere 1328 m2 v podiele
4/12; 1393 orná pôda o výmere 1478 m2 v podiele 4/12; 1426 orná pôda o výmere 352 m2
v podiele 4/12; 1427 orná pôda o výmere 782 m2 v podiele 4/12; pre nájomcu
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma, P. K. Hostinského 28, 049 22 Gemerská
Poloma, IČO: 00 202 606; na dobu: neurčitú: odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy; za výšku:
67,10 EUR na jeden kalendárny rok na výmeru 86 810 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa:
Ide o pozemky, k užívaniu ktorých sa vzťahujú osobitné legislatívne ustanovenia.
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma uvedené pozemky dlhodobo užíva bez platnej
nájomnej zmluvy, o pozemky nikto iný neprejavil záujem. Obec Gemerská Poloma nie je
schopná na svojich pozemkoch hospodáriť.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. p r e n á j o m
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
p o z e m k o v:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné katastrálne
územie Malá Poloma, zapísané na:
LV č. 1348
parcelné číslo:
392 orná pôda o výmere 254 m2 v podiele 1/1,
873 trvalý trávny porast o výmere 276 m2 v podiele 1/1,
877 trvalý trávny porast o výmere 1284 m2 v podiele 1/1,
881 trvalý trávny porast o výmere 367 m2 v podiele 1/1,
883 trvalý trávny porast o výmere 312 m2 v podiele 1/1,
885 trvalý trávny porast o výmere 660 m2 v podiele 1/1,
925/5 orná pôda o výmere 38579 m2 v podiele 1/1,
927 trvalý trávny porast o výmere 1295 m2 v podiele 1/1,
929/2 trvalý trávny porast o výmere 2081 m2 v podiele 1/1,
931 trvalý trávny porast o výmere 12832 m2 v podiele 1/1,
932 trvalý trávny porast o výmere 260 m2 v podiele 1/1,
933 trvalý trávny porast o výmere 5287 m2 v podiele 1/1,
934 trvalý trávny porast o výmere 1662 m2 v podiele 1/1,
935 orná pôda o výmere 9950 m2 v podiele 1/1,
936 trvalý trávny porast o výmere 1521 m2 v podiele 1/1,
938 trvalý trávny porast o výmere 4837 m2 v podiele 1/1,
LV č. 1575
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parcelné číslo:
901 orná pôda o výmere 2865 m2 v podiele 4/12,
902 orná pôda o výmere 1750 m2 v podiele 4/12,
903 orná pôda o výmere 1409 m2 v podiele 4/12,
904 orná pôda o výmere 2070 m2 v podiele 4/12,
1092 trvalý trávny porast o výmere 1297 m2 v podiele 4/12,
1253 trvalý trávny porast o výmere 889 m2 v podiele 4/12,
1351 orná pôda o výmere 1841 m2 v podiele 4/12,
1389 orná pôda o výmere 1328 m2 v podiele 4/12,
1393 orná pôda o výmere 1478 m2 v podiele 4/12,
1426 orná pôda o výmere 352 m2 v podiele 4/12,
1427 orná pôda o výmere 782 m2 v podiele 4/12,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
subjektu
obchodné meno: Poľnohospodárske družstvu Gemerská Poloma
sídlo: P. K. Hostinského 28, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 00 202 606
IČ DPH: SK2020500295
za účelom: prenájom pozemkov
na dobu neurčitú: odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: vo výške 67,10 EUR na jeden kalendárny rok na výmeru 86 810 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o pozemky, k užívaniu ktorých sa vzťahujú osobitné
legislatívne ustanovenia. Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma uvedené pozemky
dlhodobo užíva bez platnej nájomnej zmluvy, o pozemky nikto iný neprejavil záujem. Obec
Gemerská Poloma nie je schopná na svojich pozemkoch hospodáriť.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje nájom 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do termínu: 31. 12. 2020 a
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31. 12. 2020.

Strana 26 z 51

Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 348/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.5 nájom nebytových priestorov/pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený
v zmysle uznesenia č. 320/2019 zo dňa 16. 12. 2019 na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce dňa 13. 01. 2020 do dňa konania obecného zastupiteľstva, vrátane tohto dňa: 26.
02. 2020, a to:
nehnuteľnosti: - nebytového priestoru – jeho časť, nebytový priestor pozostávajúci z dvoch
miestností – vstupná chodba a čakáreň do detskej ambulancie o výmere podlahovej plochy
14,18 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 pre nájomcu
Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma, Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma, IČO:
31 947 077; na dobu určitú - s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 do 31. 12. 2021; za výšku 20,00
EUR mesačne ako prípad hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom pre kanceláriu
spoločenstva. Priestory obec iným spôsobom nedokáže využiť, a to aj z dôvodu, že ide o bývalé
priestory vstupnej chodby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. Nájomca si svoje povinnosti
vyplývajúce z nájmu riadne plní.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. p r e n á j o m
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
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nebytového priestoru – jeho časť: časť zdravotníckeho zariadenia s. č. 461 s podlahovou
plochou 14,18 m2, postavený na parcele KN – C 1099 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 298 m2, na Hlavnej ulici, evidovanom na Liste vlastníctva č. 1348, k. ú. Gemerská
Poloma;
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
subjektu
obchodné meno: Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma
miesto podnikania: Hlavná 461, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31 947 077
v zastúpení: Ondrej Očkaik, predseda a Juraj Sáreník, podpredseda
za účelom: prevádzkovania kancelárie
na dobu určitú: od 01.05.2020 vrátane do 31. 12. 2021 vrátane
za nájomné: 20,00 EUR za 1 mesiac ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o opakovaný nájom pre kanceláriu spoločenstva.
Priestory obec iným spôsobom nedokáže využiť, a to aj z dôvodu, že ide o bývalé priestory
vstupnej chodby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. Nájomca si svoje povinnosti
vyplývajúce z nájmu riadne plní.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje nájom 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do termínu: 31. 12. 2020 a
zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31. 12. 2020.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 349/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.6 odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce/KZ 03/2020, stavebná parcela
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma, a to:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísané na: - LV č. 2015
parcely registra „C“ číslo: - 681/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v podiele 2/4, LV č. 2014 parcely registra „C“ číslo: - 671/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2
v podiele 1/2, - 681/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 v podiele 1/2, - 681/7
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 v podiele 1/2, od predávajúceho Dušana Romoka
nar.: ...., bytom: Jarková 330, 049 22 Gemerská Poloma, ktorý je podielovým spoluvlastníkom
predmetných parciel. Predmetné pozemky v podielovom spoluvlastníctve Dušana Romoka sa
nachádzajú na Jarkovej ulici v Gemerskej Polome a sú súčasťou budúcej stavebnej parcely.
Kúpa pozemku je odplatne – 3,30 EUR za 1 m2.
II.
neschvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na:
- LV č. 2015
parcely registra „C“ číslo:
- 681/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v podiele 2/4,
- LV č. 2014
parcely registra „C“ číslo:
- 671/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v podiele 1/2,
- 681/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 v podiele 1/2,
- 681/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 v podiele 1/2,
v podielovom spoluvlastníctve Dušana Romoka, nar.: ...., trvale bytom Jarková 330, 049 22
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
1 poslancov
PhDr. Ivana Antalová,
proti:
5 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková,
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Mária Spišáková, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
zdržal sa hlasovania:
3 poslanci
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Ondrej Tompoš,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 350/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.7 odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce/KZ 03/2020, stavebná parcela
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma, a to:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísané na: LV č. 2014 parcely
registra „C“ číslo: - 671/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v podiele 1/2, - 681/5
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 v podiele 1/2, - 681/7 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 33 m2 v podiele 1/2, od predávajúceho Juraja Sáreníka nar.: ...., bytom: Nová 657,
049 22 Gemerská Poloma, ktorý je podielovým spoluvlastníkom predmetných parciel.
Predmetné pozemky v podielovom spoluvlastníctve Juraja sáreníka sa nachádzajú na Jarkovej
ulici v Gemerskej Polome a sú súčasťou budúcej stavebnej parcely. Kúpa pozemku je odplatne
– 3,30 EUR za 1 m2.
II.
neschvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na:
- LV č. 2014
parcely registra „C“ číslo:
- 671/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v podiele 1/2,
- 681/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 v podiele 1/2,
- 681/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 v podiele 1/2,
v podielovom spoluvlastníctve Juraja Sáreníka, nar.: ...., bytom: Nová 657, 049 22
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
PhDr. Ivana Antalová,

1 poslancov

Strana 30 z 51

proti:
5 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
zdržal sa hlasovania:
3 poslanci
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Ondrej Tompoš,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 351/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.8 odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce/KZ 02/2020, stavebná parcela
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma, a to:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma zapísané na: LV č. 345 parcely
registra „C“ číslo: 681/1 záhrada o výmere 225 m2 v podiele 1/1 a číslo 681/2 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 222 m2 v podiele 1/1 od predávajúcej Zuzany Čipkovej, nar. ...., trvale
bytom Lipová s. č. 529, 049 22 Gemerská Poloma, ktorá je výlučnou spoluvlastníčkou
predmetných parciel. Predmetné pozemky vo vlastníctve Zuzany Čipkovej sa nachádzajú na
Jarkovej ulici v Gemerskej Polome a sú súčasťou budúcej stavebnej parcely.
II.
neschvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na:
- LV č. 345
parcely registra „C“ číslo:
- 681/1 záhrada o výmere 225 m2 v podiele 1/1
- 681/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2 v podiele 1/1
vo výlučnom vlastníctve Zuzany Čipkovej, nar. ...., trvale bytom Lipová s. č. 529, 049 22
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
1 poslancov
PhDr. Ivana Antalová,
proti:
5 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková,
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Mária Spišáková, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
zdržal sa hlasovania:
3 poslanci
Juraj Dovala, Marian Ferenc, Ondrej Tompoš,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 352/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.9 odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce/Javorková Jana, MK
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
zámer odkúpenia nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma, a to:
parcelu registra „C“ číslo: 180/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 nachádzajúcej
sa v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma evidovanej na LV č. 2505, od
predávajúcej: Jany Javorkovej, nar. ...., trvale bytom Dobšinská č. 57, 049 22 Gemerská
Poloma, ktorá je výlučnou vlastníčkou predmetnej parcely. Predmetná časť pozemku sa
nachádza pod miestnou komunikáciou na Ulici P. K. Hostinského v Gemerskej Polome a je
vo verejnom záujme, aby tento pozemok bol vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií,
ktorým je obec Gemerská Poloma. Kúpa pozemku je odplatne – 2,00 EUR za 1 m2.
II.
schvaľuje
- odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísaných na:
- LV č. 2505
parcely registra „C“ číslo:
- 180/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
vo výlučnom vlastníctve Jany Javorkovej, nar.: ...., trvale bytom Dobšinská č. 57, 049 22
Gemerská Poloma,
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho
usporiadania. Predmetný pozemok vo vlastníctve Jany Javorkovej sa nachádza pod miestnou
komunikáciou na Ulici P. K. Hostinského v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby
tento pozemok bol vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma.
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Prevod sa vykonáva za odplatu za cenu: 2,00 EUR/1m2.
Náklady spojené s prevodom majetku znáša: obec Gemerská Poloma.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zmluvne dojednať odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce s vlastníkom
nehnuteľnosti; zabezpečiť postup stanovený so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Termín: 31. 12. 2020.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
1 poslanec
Mgr. Jana Červenáková,
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Mgr. Alica Nemčková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 353/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva o bode 10. Schválenie nákupu, predaja
a prenájmu nehnuteľného majetku obce/ k bodu 10.10 predaj nehnuteľnosti/zámer/Marek
Galajda, pozemok - záhrada z rokovania desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome obce Gemerská Poloma dňa 26. 02. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s článkom 17 ods. 11 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome
schvaľuje
prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva o bode 10.10 zámer predaja pozemku/záhrady
do vlastníctva Mareka Galajdu z dôvodu požiadavky poslanca obecného zastupiteľstva Mariana
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Ferenca o dopracovanie materiálu. Pokračovanie v rokovaní o bode bude po dopracovaní
materiálu na najbližšom riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 354/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.11 predaj nehnuteľnosti majetku obce/zámer/Milan Chcohcol, Mária Chcocholová,
pozemok
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p.,
v súlade so Zásadami 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:
p o z e m k o v:
k. ú. Gemerská Poloma: na LV č. 1348 parcely registra „C“ číslo: - 1281/23 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 1/1; - 1281/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74
m2 v podiele 1/1; - 1281/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v podiele 1/1 a na LV
č. 2022 parcely registra „C“ číslo: - 1281/26 zastavané plochy a nádvorie o výmere 57 m2
v podiele 175/192 a na LV č. 2023 parcely registra „C“ číslo: - 1281/27 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 57 m2 v podiele 1/2 a na LV č. 2575 parcely registra „C“ číslo: 1281/24
zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v podiele 2/3 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Milana Chochola, nar. .... a Márie Chocholovej, nar. ...., obaja trvale bytom Turecká
626, 049 22 Gemerská Poloma, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť,
že Milan Chochol a Mária Chocholová predmetné pozemky užívajú dlhodobo ako súčasť dvora
a sú riadne ohradené ako jeho súčasť. Pre obec sú tieto pozemky nepoužiteľné.
Za cenu: 3,30 EUR/1 m2.
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II.
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu
pozemkov k. ú. Gemerská Poloma: na LV č. 1348 parcely registra „C“ číslo: - 1281/23
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 1/1; - 1281/25 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 74 m2 v podiele 1/1; - 1281/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59
m2 v podiele 1/1 a na LV č. 2022 parcely registra „C“ číslo: - 1281/26 zastavané plochy a
nádvorie o výmere 57 m2 v podiele 175/192 a na LV č. 2023 parcely registra „C“ číslo: 1281/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v podiele 1/2 a na LV č. 2575 parcely
registra „C“ číslo: 1281/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v podiele 2/3 zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
p o z e m k o v:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma:
na LV č. 1348 parcely registra „C“ číslo:
- 1281/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 1/1;
- 1281/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 v podiele 1/1;
- 1281/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 v podiele 1/1;
a na LV č. 2022 parcely registra „C“ číslo:
- 1281/26 zastavané plochy a nádvorie o výmere 57 m2 v podiele 175/192
a na LV č. 2023 parcely registra „C“ číslo:
- 1281/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v podiele 1/2
a na LV č. 2575 parcely registra „C“ číslo: 1281/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62
m2 v podiele 2/3
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov MILANA CHOCHOLA, nar. .... a MÁRIE CHOCHOLOVEJ, nar. ...., obaja trvale
bytom Turecká 626, 049 22 Gemerská Poloma, za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom:
tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Milan Chochol a Mária Chocholová pozemok užívajú dlhodobo ako súčasť dvora a sú
riadne ohradené ako jeho súčasť. Pre obec sú predmetné pozemky nepoužiteľné.
Podmienky predaja nehnuteľností:
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci – Milan Chochol a Mária Chocholová.
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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma,
- zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti - pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e) nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
v zmysle uznesenia č. 354/2020 zo dňa 26. 02. 2020
p o z e m k o v:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma: na LV č. 1348 parcely registra „C“ číslo:
- 1281/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 1/1; - 1281/25 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 74 m2 v podiele 1/1; - 1281/28 zastavané plochy a nádvoria o
výmere 59 m2 v podiele 1/1 a na LV č. 2022 parcely registra „C“ číslo: - 1281/26 zastavané
plochy a nádvorie o výmere 57 m2 v podiele 175/192 a na LV č. 2023 parcely registra „C“ číslo:
- 1281/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v podiele 1/2 a na LV č. 2575 parcely
registra „C“ číslo: 1281/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v podiele 2/3.
do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov MILANA CHOCHOLA, nar. .... a MÁRIE CHOCHOLOVEJ, nar. ...., obaja trvale
bytom Turecká 626, 049 22 Gemerská Poloma,
za kúpnu cenu: vo výške 3,30 EUR (slovom: tri eurá a tridsať centov) za jeden meter štvorcový
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
predaja. Milan Chochol a Mária Chocholová pozemok užívajú dlhodobo ako súčasť dvora a sú
riadne ohradené ako jeho súčasť. Pre obec sú predmetné pozemky nepoužiteľné.
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Podmienky predaja nehnuteľností:
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci – Milan Chochol a Mária Chocholová.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Milana Chochola
a Mátriu Chocholovú, obaja trvale bytom Turecká 626, 049 22 Gemerská Poloma bude
predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na najbližšom riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 20. 03. 2020.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/


U z n e s e n i e č. 355/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.12 prenájom nehnuteľnosti/zámer/pridelenie bytu č. 23/Nižná Slaná/Štefan Tomi,
Martin Tomi
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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 súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5.
I.
prerokovalo
na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosť: byt č. 23 s celkovou podlahovou plochou 56,72 m2 a jeho spoločných častí. Byt
pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, bez
pivnice, ktorý sa nachádza na prízemí v bytovke so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej
Slanej postavenej na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 439 m2 na LV 739, k. ú. Nižná Slaná; a to takto: pre nájomcu: 1. Štefana
Tomiho (nar. ....) s trvalým pobytom Roštár 54, 049 35 Roštár časť bytu č. 23 – 1 obytnú
miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2; na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia
nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021; za výšku 50,00 EUR mesačne ako prípad hodný osobitného
zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu, je bez
vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 1 maloleté dieťa; je poberateľom sociálnych
dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich ubytovanie z priestorových dôvodov a pre
nájomcu: 2. Martina Tomiho (nar. ....) s trvalým pobytom Rudná 26, 049 23 Nižná Slaná –
Nižnoslanská Baňa časť bytu č. 23 – 1 obytnú miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2; na
dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021; za výšku 50,00
EUR mesačne ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou
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snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu, je bez vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 3
maloleté deti; je poberateľom sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich
ubytovanie z priestorových dôvodov.
II.
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu:
nehnuteľnosti: bytu č. 23 s celkovou podlahovou plochou 56,72 m2 a jeho spoločných častí,
ktorý pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, bez
pivnice a ktorý sa nachádza na prízemí v bytovke 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 na LV 739, k. ú. Nižná Slaná; zámer nájmu nehnuteľností vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti: 2- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytovky: bytu č. 23 s celkovou
podlahovou plochou 56,72 m2 pozostávajúceho z 2 obytných miestností a príslušenstva –
chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, bez pivnice, ktorý sa nachádza na prízemí v bytovke so
súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej, ktorá je postavená na pozemku parcely
registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaná na LV
739, k. ú. Nižná Slaná
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
t a k t o:
1. ŠTEFANOVI TOMIMU (nar....) s trvalým pobytom Roštár 54, 049 35 Roštár
časť bytu č. 23 – 1 obytnú miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, je bez vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 1 maloleté dieťa; je
poberateľom sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich ubytovanie
z priestorových dôvodov.
2. MARTINOVI TOMIMU (nar. ....) s trvalým pobytom Rudná 26, 049 23 Nižná Slaná –
Nižnoslanská Baňa časť bytu: č. 23 – 1 obytnú miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021;
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, je bez vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 3 maloleté deti; je
poberateľom sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich ubytovanie z
priestorových dôvodov.
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Podmienky nájmu nehnuteľností:
Dokladovať potvrdenie o urovnaní a uznaní dlhu medzi:
a) nájomníkom 1. Štefanom Tomim a obcou Gemerská Poloma,
b) nájomníkom 2. Martinom Tomim a obcou Gemerská Poloma.
Spoločné priestory - chodbu, kuchyňu, kúpeľňu, WC budú nájomníci užívať spoločne.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a so
Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma,
- zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Mgr. Alica Nemčková,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


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 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v zmysle uznesenia č. 355/2020 zo dňa 26. 02. 2020
- nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového domu bytu č. 23
s celkovou podlahovou plochou 56,72 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti
a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na prízemí v bytovke 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
1. ŠTEFANOVI TOMIMU s trvalým pobytom Roštár 54, 049 35 Roštár časť bytu: č. 23 – 1
obytnú miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2;
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou snaží vyriešiť svoju

bytovú situáciu, je bez vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 1 maloleté dieťa; je
poberateľom sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich ubytovanie
z priestorových dôvodov.
2. MARTINOVI TOMIMU s trvalým pobytom Rudná 26, 049 23 Nižná Slaná – Nižnoslanská
Baňa časť bytu: č. 23 – 1 obytnú miestnosť s podlahovou výmerou 28,36 m2 ;
dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa spoločne so svojou rodinou snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, je bez vlastného bývania, spoločne s družkou sa stará o 3 maloleté deti; je
poberateľom sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné ich ubytovanie z
priestorových dôvodov.
Podmienky nájmu nehnuteľností:
Dokladovať potvrdenie o urovnaní a uznaní dlhu medzi:
a) nájomníkom 1. Štefanom Tomim a obcou Gemerská Poloma,
b) nájomníkom 2. Martinom Tomim a obcou Gemerská Poloma.
Spoločné priestory - chodbu, kuchyňu, kúpeľňu, WC budú nájomníci užívať spoločne.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Štefana
Tomiho Roštár 54, 049 35 Roštár a Martina Tomiho pobytom Rudná 26, 049 23 Nižná Slaná –
Nižnoslanská Baňa bude predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome na najbližšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 20. 03. 2020.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/


U z n e s e n i e č. 356/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 10.13 prenájom nehnuteľnosti/zámer /pridelenie bytu č. 21/Nižná Slaná/Ivan Tomi
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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 súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5.
I.
prerokovalo
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na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti: bytu č. 21 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 a jeho spoločných častí
pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý
sa nachádza na prízemí v bytovke 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 na LV 739, k. ú. Nižná Slaná; pre nájomcu: Ivana Tomiho (nar. ....) s trvalým
pobytom Dobšinská 43, 049 23 Nižná Slaná – Nižnoslanská Baňa; na dobu určitú: s účinnosťou
odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2021; za výšku 50,00 EUR mesačne ako prípad
hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu, je bez vlastného
bývania, je sociálne odkázaný. Byt, o ktorý žiada si vyžaduje rekonštrukciu, ktorú je ochotný
zabezpečiť. Obec nemá iného záujemcu o tento byt.
II.
neschvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
bytu č. 21 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 a jeho spoločných častí pozostávajúceho
z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na
prízemí v bytovke 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 na LV 739, k. ú. Nižná Slaná.
Hlasovanie:

za:
0 poslancov
proti:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Ing. Jaroslav Vešelínyi
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 357/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.1 žiadosť o výrub drevín vo vlastníctve obce/Jarková 633 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.,
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v súlade s § 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2020 Z. z.
I.
prerokovalo
žiadosť Miroslava Ďuričeka a Mgr. Dany Červenákovej, obaja bytom Jarková 633, 049 22
Gemerská Poloma o výrub stromov.
II.
súhlasí
s vyrúbaním drevín z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku
žiadateľov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- postup stanovený zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2020 Z. z.,
- písomne upovedomiť žiadateľov vo veci podanej žiadosti a o termíne realizácie výrubu drevín
obcou.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 358/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.2 žiadosť o výrub stromov - drevín/Dobšinská ulica 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.,
v súlade s § 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2020 Z. z.
I.
prerokovalo
žiadosť Márii Spišákovej, bytom Dobšinská 53, 049 22 Gemerská Poloma o výrub stromov.
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II.
žiada
starostku obce
- preveriť možnosti konania vo veci žiadosti o výrub stromov - drevín na Dobšinkej ulici,
- písomne informovať žiadateľku vo veci podanej žiadosti o výrub stromov - drevín.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 359/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.3 projekt/Kompostáreň Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC1112019-56 na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z Operačného
programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako
riadiacim orgánom na projekt „Kompostáreň Gemerská Poloma“ a zároveň schvaľuje
realizáciu projektu,
- financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 616 339,98 EUR,
z ktorých minimálne spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je 5%, t. j. minimálne
30 817,00 EUR,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
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zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 360/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.4 nájom pozemku - projekt/Kompostáreň Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
nájomný vzťah na predmet nájmu – časť pozemku vo vlastníctve SR a v správe prenajímateľa
LESY SR, š. p. Banská Bystrica za účelom umiestnenia stavby Kompostáreň Gemerská
Poloma.
II.
schvaľuje
nájomný vzťah na:
predmet nájmu vo vlastníctve SR a v správe prenajímateľa LESY SR, š. p. Banská Bystrica,
časť pozemku v k. ú. Gemerská Poloma, KN-C, parcelné č. 2196/1, lesný pozemok o výmere
6739 m2 za písaný na LV č. 1893, a to:
- novovytvorená parcela registra „C“ parcelné č. 2196/7 o výmere 1018 m2, ostatná plocha,
- novovytvorená parcela registra „C“ parcelné č. 2196/8 o výmere 77 m2, ostatná plocha
spolu o výmere 1095 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 292/2019
vyhotoveným spoločnosťou GEOTOP Košice, s. r. o. Južná trieda 82, 040 17 Košice dňa 16.
12. 2019, úradne overeným 30. 12. 2019 č. 414/2019
za účelom: umiestnenia stavby Kompostáreň Gemerská Poloma
na dobu: neurčitú, s účinnosťou odo dňa podpisu nájomnej zmluvy
za výšku ročného nájomného: 205,00 EUR bez DPH.
Podmienky nájmu:
- navýšenie nájmu každý kalendárny rok v nadväznosti na cenový vývoj o priemernú mieru
inflácie v Slovenskej republike meranú indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci
kalendárny rok stanovený Slovenským štatistickým úradom, najmenej však vždy vo výške 1 %,
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- pravidelná úprava výšky nájomného, ktorá sa bude realizovať vždy k 1.1. kalendárneho roka

v pravidelných 5 – ročných intervaloch, počnúc piatym rokom účinnosti tejto zmluvy, a to
jednorazovo o 5 % z výšky nájomného za predchádzajúci kalendárny rok; základom pre
zvyšovanie nájomného je výška nájomného za predchádzajúci kalendárny rok; takto upravená
výška nájomného bude platná pre celý kalendárny rok, v ktorom došlo k jej navýšeniu,
- možnosť ukončiť nájom ktoroukoľvek zmluvnou stranou výpoveďou, dohodou
III.
žiada
starostku obce zmluvne dojednať nájom nehnuteľnosti podľa schvaľovacej časti tohto
uznesenia s vlastníkom nehnuteľnosti za účelom umiestnenia stavby Kompostáreň Gemerská
Poloma.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 361/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.5 dotácia/rekonštrukcia domov smútku/Veľká Poloma a Malá Poloma

Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o:
a) o technických nedostatkoch a závadách na objektoch domu smútku Dobšinská 42
a Partizánska 669,
b) schválenej a poskytnutej dotácii Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády č.
559 z 20. 11. 2019 vo výške 25 000,00 EUR ako účelovo viazanú na kapitálové výdavky
v súvislosti s „Rekonštrukciou domu smútku“.
II.
schvaľuje
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1. Obstaranie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukčných prác na objektoch
domov smútku, a to: Dobšinská ulica č. 42 a Partizánska ulica č. 669 v Gemerskej Polome v
majetku obce Gemerská Poloma.
2. Rekonštrukciu objektov domov smútku: Dobšinská ulica č. 42 a Partizánska ulica č. 669
v Gemerskej Polome vo vlastníctve obce za účelom odstránenia havarijných stavov,
technických závadách a nedostatkov.
3. Dofinancovanie opráv a rekonštrukčných prác na objektoch domov smútku: Dobšinská ulica
č. 42 a Partizánska ulica č. 669 v Gemerskej Polome vo vlastníctve obce z vlastných zdrojov
obce.
III.
ž i a d a starostku obce o
- realizáciu obstarania projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukčných prác domov
smútku: Dobšinská ulica č. 42 a Partizánska ulica č. 669 v Gemerskej Polome,
- realizáciu obstarania dodávateľa na realizáciu rekonštrukčných prác domov: Dobšinská ulica
č. 42 a Partizánska ulica č. 669 v Gemerskej Polome a uzatvorenie zmluvy o dielo
s dodávateľom stavebných prác,
- riešením havarijného stavu nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to
realizáciou stavebných úprav a odstránením havarijných stavov uvedených objektov
prostredníctvom poskytnutej dotácie a dofinancovaním z vlastných zdrojov obce.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 362/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.6 ruší u-323/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
ruší
U z n e s e n i e č. 323/2018 z dvadsiateho tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 06. 08. 2018.
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Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 363/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.7 Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o spoluúčasti obce na projekte „Výstavba zberného dvora Gemerská
Poloma“
II.
schvaľuje
- zapojenie obce Gemerská Poloma do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód
výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-32 s projektom
„ Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma“,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max.
47 648,88 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 780 873,20 EUR v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
4 poslanci
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková,
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nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 364/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.8 Rekonštrukcia mosta v obci Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o:
a) štádiu prípravy stavebného diela „Rekonštrukcia mosta v obci Gemerská Poloma“,
b) schválenej a poskytnutej dotácii Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády č.
490 z 24. 10. 2018 vo výške 15 000,00 EUR ako účelovo viazanú na kapitálové výdavky
v súvislosti s „Rekonštrukciou príjazdového mosta k obecnému úradu“.
II.
schvaľuje
1. Rekonštrukciu mosta pri obecnom úrade realizáciou stavebného diela „Rekonštrukcia mosta
v obci Gemerská Poloma“ v rozsahu stavebných objektov 101-00 Rekonštrukcia ulice a 20100 Rekonštrukcia mosta.
2. Dofinancovanie opráv a rekonštrukčných prác na stavebnom diele „Rekonštrukcia mosta
v obci Gemerská Poloma“ z vlastných zdrojov obce max. do celkovej výšky 89 169,85 EUR.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- o uzatvorenie zmluvy o dielo s výhercom verejného obstarávania COLAS Slovakia, a. s.
Košice na stavebné dielo „Rekonštrukcia mosta v obci Gemerská Poloma“,
- riešením havarijného stavu mosta vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to realizáciou
prostredníctvom poskytnutej dotácie a dofinancovaním z vlastných zdrojov obce.
Hlasovanie:
za:
6 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
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proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
3 poslanci
Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 365/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.9 uplatnenie predkupného práva na akcie VVS/ponuka/Košice, mesto
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
ponuku Mesta Košice vo veci uplatnenia predkupného opráva na akcie VVS, a. s.
II.
neschvaľuje
predaj akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Juraj Dovala,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
6 poslanci
Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing.Jaroslav Vešelínyi,
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 366/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.10 žiadosť o pomoc/Marcela Gunárová, 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.
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I.
prerokovalo
ústne podanú žiadosť o pomoc, ktorú podala Marcela Gunárová, trvale bytom Madáčová 196,
049 22 Gemerská Poloma vo veci stavby domu.
II.
schvaľuje
poskytnutie náhradného bývania v byte v Nižnej Slanej vo vlastníctve obce Gemerská Poloma
pre žiadateľku Marcelu Gunárovú trvale bytom Madáčová 196, 049 22 Gemerská Poloma.
III.
neschvaľuje
poskytnutie materiálnej výpomoci vo veci stavby domu vyššie uvedenej žiadateľke.
IV.
b e r i e na v e d o m i e
odmietnutie prijatia poskytnutého náhradného bývania v byte v Nižnej Slanej vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma Marcelou Gunárovou, trvale bytom Madáčová 196, 049 22 Gemerská
Poloma.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing.Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 367/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.11 pozemok, odvodňovací rigol/Valéria Mikolajová, 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.
I.
prerokovalo
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predmet podania Valériou Mikolajovou, trvale bytom Súľovská 134, 049 22 Gemerská Poloma
vo veci odkúpenia pozemku a odvodňovacieho rigolu.
II.
žiada
starostku obce
vo veci predmetu podania vykonať prešetrenie zrealizovaných prác a vykonať kontrolu plnenia
uznesenie č. 255/2019 zo siedmeho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 10. 2019.
Hlasovanie:
za:
9 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing.Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov


U z n e s e n i e č. 368/2020
z desiateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 26. 02. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
K bodu 11.12 Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí
s pripomienkami obce k správe o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej
mobility Košického samosprávneho kraja“.
Hlasovanie:
za:
9 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing.Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
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