28. mája 2018
dvadsiate druhé riadne zasadnutie obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome

U z n e s e n i e č. 290/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení z dvadsiateho prvého riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 10. 04. 2018.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 291/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
a)
zápis zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania a športu, ktoré sa konalo dňa 09. 05. 2018.
b)
zápis zo zasadnutia sociálnej komisie, ktoré sa konalo dňa 23. 05. 2018.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
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proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 292/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu K bodu 4. Schválenie záverečného účtu obce s celoročného hospodárenia za rok
2017
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2017
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 67.001,40 EUR , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. použitie prebytku na:
- úhradu záväzkov bežného rozpočtu vzniknutých v predchádzajúcom roku v sume
40.1784,34 EUR,
- tvorbu rezervného fondu v sume 26.817,06 EUR.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 293/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
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K bodu 5. Schválenie druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) berie na vedomie
- rozpočtové opatrenie – 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce Gemerská
Poloma ku dňu 28. 05. 2018
b) schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018 s platnosťou od 28. 05. 2018 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 58 874,00 EUR
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 294/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov a majetku vo vlastníctve obce
K bodu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5/stavebná komisia
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
žiada
komisiu stavebnú a životného prostredia prešetriť podnety a žiadosti:
- Valérie...., 049 22 Gemerská Poloma,
- .... Rudolfa ...., 049 22 Gemerská Poloma,
- Ruženy ...., 049 22 Gemerská Poloma,
- Mariana ...., 049 22 Gemerská Poloma,
- Štefana ...., 049 22 Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
3

za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 295/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie zámeru na odpredaj pozemkov a majetku vo vlastníctve obce
6.6 zámer predaja obecných pozemkov/KZ 006/2018 (....)
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 § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) 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 odpredaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Gemerská Poloma zastúpenej
PhDr. Ivanou Antalovou zástupkyňou starostu obce, a to: v katastrálnom území Gemerská
Poloma zapísaných na LV 1348 - parcely registra „C“ číslo: 998/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1036 m2; 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2; 998/3 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 24 m2; 998/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; 998/5
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2; 998/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24
m2; 998/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2; 998/8 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 24 m2; 998/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2; 998/10 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 55 m2; 998/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2;
998/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2; 998/13 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 58 m2; 998/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2; 1337/1 záhrada
o výmere 61 m2; 1337/2 záhrada o výmere 62 m2; 1337/3 záhrada o výmere 61 m2; 1337/4
záhrada o výmere 61 m2; 1337/5 záhrada o výmere 61 m2; 1337/6 záhrada o výmere 61 m2;
1203/1 ostatná plocha o výmere 66 m2 v podiele 1/1 - predaj kupujúcim: Zuzana ...., Alžbeta
...., Helena ...., František ...., Dušan ....a Valéria ...., Ján .... z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, scelenie parcely žiadateľov.
Predmetné pozemky žiadatelia dlhodobo využívajú, starajú sa o nich, sú súčasťou dvora,
zastavané garážami. Žiadané pozemky obec nevyužíva a sú nadbytočné.
II.
schvaľuje
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v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- novovytvorené parcely registra „C“ oddelené geometrickým plánom číslo 41/2018
vyhotoveným 08. 02. 2018 firmou GEOTOP Košice, s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice,
úradne overeným pod číslom 48/18 dňa 20. 04. 2018:
ZUZANE ...., 049 22 Gemerská Poloma, nar. ....
parcely číslo:
- 998/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 1337/2 záhrada o výmere 62 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1036 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000,
- 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000,
ALŽBETE ...., 049 22 Gemerská Poloma, nar. ....
parcely číslo:
- 998/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 1337/6 záhrada o výmere 61 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1036 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000,
- 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000.
HELENE ...., 049 22 Gemerská Poloma, nar. ....
parcely číslo:
- 998/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 1337/1 záhrada o výmere 61 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1036 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000,
- 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 do podielového spoluvlastníctva
v podiele 1667/10 000.
FRANTIŠKOVI ....nar. .... trvale bytom ....049 22 Gemerská Poloma,
parcely číslo:
- 998/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 1337/5 záhrada o výmere 61 m2 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1,
- 998/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1036 m2 do podielového spoluvlastníctva
– podiel 1666/10 000,
- 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 do podielového spoluvlastníctva – podiel
v 1666/10 000.
DUŠANOVI .... nar. ....a VALÉRII ....nar. ....obaja trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
parcely číslo:
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- 998/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva
v podiele 1/1,
- 998/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva
v podiele 1/1,
- 1337/4 záhrada o výmere 61 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 1/1,
- 998/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1036 m2 do podielového spoluvlastníctva
– podiel v BSM 1666/10 000,
- 998/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2 do podielového spoluvlastníctva – podiel
v BSM 1666/10 000,
JÁNOVI ....nar. ....trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma do výlučného vlastníctva parcelu
číslo:
- 1203/1 ostatná plocha o výmere 66 m2 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 3,30 EUR (slovom: Tri
eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1m2), to je 66 m2, sumu 218,00 EUR (slovom:
dvestoosemnásť eur).
Zuzana ...., Alžbeta ...., Helena ...., Dušan .... a Valéria ...., František .... zaplatia každý sumu
1 160,00 eur (slovom: jedentisíc stošesťdesiat eur), a to na základe vzájomnej dohody.
Prevod sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a scelenie
parciel žiadateľov. Predmetné pozemky žiadatelia dlhodobo využívajú, o tieto sa riadne starajú,
sú súčasťou dvora, zastavané garážami, záhradkami a zároveň sú zastavené stavbou – bytovkou
s. č. 534. Obec žiadané pozemky nevyužíva a sú nadbytočné, preto navrhuje ich odpredaj
žiadateľom, ktorí o tieto požiadali.
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
zástupkyňu starostu 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, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.
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U z n e s e n i e č. 296/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
K bodu 7.1 Návrh na pridelenie nájomných bytov (6 BJ a 7 BJ)
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 § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p.
v súlade s VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
I.1
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 1 na prízemí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici 9.
mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Jána .... trvalý pobyt: ...., 049 22 Gemerská Poloma,
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018, za výšku mesačného nájomného:
118,26 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a má trvalý pobyt v obci
Gemerská Poloma.
I.2
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 2 na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome, pre nájomcu: .... Jurinu ...., trvalý pobyt: ...., 049 22 Gemerská
Poloma, na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018, za výšku mesačného
nájomného: 132,73 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka sa snaží vyriešiť
svoju bytovú situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov, pracuje
v Rožňave a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
I.3
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 3 na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome, pre nájomcu: Romanu ...., trvalý pobyt: ...., 048 01 Rožňava, na
dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka
sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu, plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce
Gemerská Poloma.
I.4
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 4 na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome, pre nájomcu: .... Jozefa .... trvalý pobyt: ...., 049 22 Gemerská
Poloma na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018 za výšku mesačného
nájomného: 132,73 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a má trvalý pobyt
v obci Gemerská Poloma.
I.5
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nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 5 na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome, pre nájomcu: Zdenku ....trvalý pobyt: ...., 049 23 Nižná Slaná na
dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018 za výšku mesačného nájomného: 132,73
EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu,
v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a plánuje sa presťahovať s trvalým
pobytom do obce Gemerská Poloma.
I.6
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 6 na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: .... Katarínu .... trvalý pobyt: ...., 049 22 Gemerská
Poloma na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018 za výšku mesačného
nájomného: 149,45 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka sa snaží vyriešiť
bytovú situáciu svojej rodiny, v súčasnosti býva s rodinou – manželom a dieťaťom v spoločnej
domácnosti u svojich rodičov a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
I.7
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 7 na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Tomáša .... trvalý pobyt: ...., 049 25 Dobšiná na
dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018 za výšku mesačného nájomného: 149,45
EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu,
s rodinou býva u svokrovcov a plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce Gemerská
Poloma.
II.
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
II.1
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 1 na prízemí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici 9.
mája v Gemerskej Polome
Jánovi ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 118,26 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a má trvalý pobyt v obci
Gemerská Poloma.
II.2
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 2 na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
.... Jurine ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov, pracuje v Rožňave a má
trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
II.3
nehnuteľnosti: 2– izbového bytu č. 3 na 1. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
Romane ...., trvale bytom ...., 048 01 Rožňava
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na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce Gemerská Poloma.
II.4
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 4 na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
.... Jozefovi ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a má trvalý pobyt v obci
Gemerská Poloma.
II.5
nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 5 na 2. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
Zdenke ...., trvale bytom ...., 049 23 Nižná Slaná
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 132,73 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti u svojich rodičov a plánuje sa presťahovať
s trvalým pobytom do obce Gemerská Poloma.
II.6
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 6 na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
.... Kataríne ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 149,45 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť bytovú situáciu
svojej rodiny, v súčasnosti býva s rodinou – manželom a dieťaťom v spoločnej domácnosti
u svojich rodičov a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
II.7
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 7 na 3. poschodí v dome so súpisným číslom 486, na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome
Tomášovi .... trvale bytom ...., 049 25 Dobšiná
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 09. 2018
za výšku mesačného nájomného: 149,45 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, s rodinou býva u svokrovcov a plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce
Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.

III.
9

žiada
zástupkyňu starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných
nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej
zábezpeky na užívanie bytu.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
1 poslanec
Stanislav Kučerák
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 297/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
K bodu 7.2 Návrh na pridelenie nájomných bytov (6 BJ a 7 BJ)
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 § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p.
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
I.1
nehnuteľnosti: 1 – izbového bytu č. 2 na 1. poschodí v dome , v šesť bytovom dome na Ulici
9. mája v Gemerskej Polome o jeho nepridelení
I.2
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 1 na 1. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Dominiku .... trvalý pobyt: ...., 049
22 Gemerská Poloma, na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019,
za výšku mesačného nájomného: 147,40 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, v súčasnosti býva v podnájme v Rožňave, pracuje v Rožňave a má trvalý
pobyt v obci Gemerská Poloma.
I.3
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nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 3 na 4. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome, pre nájomcu: Luciu .... trvalý pobyt: ...., 049 22
Gemerská Poloma, na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019,
za výšku mesačného nájomného: 147,36 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti s partnerom a jedným dieťaťom
u rodičov a starých rodičov, má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
I.4
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 3 na 2. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Júliu ...., trvalý pobyt: ...., 049 22
Gemerská Poloma, na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019,
za výšku mesačného nájomného: 147,36 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu; v súčasnosti býva v podnájme v spoločnej domácnosti s priateľom a jedným
dieťaťom u svojich svokrovcoch a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
I.5
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 6 na 3. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: .... Štefana ...., trvalý pobyt: ...., 06
777 Zemplínske Hámre, na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 01.
2021, za výšku mesačného nájomného: 147,31 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu
podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť
svoju bytovú situáciu, pracuje v Gemerskej Polome, býva v podnájme s rodinou v Gemerskej
Polome a plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce Gemerská Poloma.
I.6
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 5 na 3. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Marianu ...., trvalý pobyt: ...., 048
01 Rožňava, na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, za výšku
mesačného nájomného: 147,31 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa § 12 ods.
3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu;
býva u iných príbuzných v podnájme v Rožňave a plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom
do obce Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
II.1
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 1 na 1. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Dominike ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 147,41 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
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ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v podnájme v Rožňave, pracuje v Rožňave a má trvalý pobyt v obci
Gemerská Poloma.
II.2
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 4 na 2. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Lucii ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 147,36 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, v súčasnosti býva v spoločnej domácnosti s partnerom a jedným dieťaťom u rodičov
a starých rodičov, má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
II.3
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 3 na 2. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Júlii ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 147,36 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu; v súčasnosti býva v podnájme v spoločnej domácnosti s priateľom a jedným dieťaťom
u svojich svokrovcoch a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
II.4
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 6 na 3. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
.... Štefanovi ...., trvale bytom ...., 06 777 Zemplínske Hámre
na dobu určitú: 3 roky, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 147,31 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu, pracuje v Gemerskej Polome, býva v podnájme s rodinou v Gemerskej Polome a
plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce Gemerská Poloma.
II.5
nehnuteľnosti: 3 – izbového bytu č. 5 na 3. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Mariane ...., trvale bytom ...., 048 01 Rožňava
na dobu určitú: 1 rok, s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 147,31 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa
§ 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní
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ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu; býva u iných príbuzných v podnájme v Rožňave a plánuje sa presťahovať s trvalým
pobytom do obce Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
III.
rozhodlo
neprideliť 1 – izbového bytu č. 2 na 1. poschodí v šesť bytovom dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome.
IV.
žiada
zástupkyňu starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných
nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej
zábezpeky na užívanie bytu.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
1 poslanec
Stanislav Kučerák
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 298/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie zmlúv s účasťou obce
K bodu 7.3 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania
s odpadmi z obalov (zo dňa 10. 06. 2016)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p.
I.
k o n š t a t u j e, že
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov na území obce
Gemerská Poloma zo dňa 10. 06. 2016, firmou NATUR-PACK, a. s. so sídlom Ružová dolina
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6, 821 08 Bratislava je uzavretá v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z. n. p. Dodatok č. 1 k predmetnej Zmluve rieši legislatívne zmeny Zákona o odpadoch a zefektívnenie
plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy; obec je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov
z obalov na území obce Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov na
území obce Gemerská Poloma v znení dodatkov č. 1 – 3.
III.
žiada
zástupkyňu starostu obce podpísať Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov na území obce Gemerská Poloma v znení dodatkov č. 1 – 3
s firmou NATUR-PACK, a. s. so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 299/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok roku 2018
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.
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma pre prvý polrok roku 2018.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
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zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 300/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.1 Rôzne/žiadosť o príspevok na vydanie románu (Víťazoslav ....)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
súhlasí
s poskytnutím sociálnej pomoci formou peňažného príspevku, v hotovosti, vo finančnom
náklade 250,00 EUR (slovom: Dvestopäťdesiat eur) z rozpočtu obce Gemerská Poloma pre
Víťazoslava Würschnera za účelom vydania knihy Splnený sen a za podmienky: vo vydanej
publikácii uviesť text o poskytnutí príspevku obcou.
II.
žiada
zástupkyňu starostu obce uzatvorením zmluvy za účelom poskytnutia dotácie z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 301/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.2 žiadosť o príspevok na reprezentáciu v súťaži/ SZ TP (Kremnická barlička
2018)
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Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a VZN č. 4/2017 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
súhlasí
s poskytnutím dotácie pre Slovenský zväz telesne postihnutých v Gemerskej Polome za účelom
reprezentácie v súťaži Kremnická barlička 2018 vo finančnom náklade 200,00 EUR (slovom:
Dvesto eur) z rozpočtu obce Gemerská Poloma s podmienkou doplnenia žiadosti v zmysle
VZN č. 4/2017 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce v termíne do: 22. 06. 2018 (vrátane).
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 302/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.3 Rôzne/žiadosť o prenájom obecného pozemku/Peter Špalek
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p. a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c)
I.
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
zámer prenájmu pozemku – jeho časť, v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348, parcela registra „C“ parcelné číslo 285 o výmere
7529 m2 zastavaná plocha a nádvorie
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. zámer prenájmu
nehnuteľnosti – časť pozemku vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
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parcela registra „C“ p. č. 285 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7529 m2 v katastrálnom
území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348
s u b j e k t u:
meno a priezvisko: Peter Špalek
trvalý pobyt: ...., 049 22 Gemerská Poloma
za účelom: uskladnenia a manipulácie palivového dreva
na dobu určitú: do 31. 10. 2018 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: 1,00 EUR za 1 m2/1 rok
s podmienkou: pozemok držiavať, po skončení termínu nájmu navrátenia pozemku v stave
pôvodnom a z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že obec Gemerská
Poloma má záujem poskytnúť nevyužitý pozemok o žiadanej výmere pre účely žiadateľa.
Pozemok je dlhodobo nevyužívané a o tento žiadateľ prejavil záujem.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prenájom 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
zástupkyňu starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 303/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.4 Rôzne/predaj kotla (ZŠ)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a v zmysle čl. 4 písm. B Zásad hospodárenia s majetkom
obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
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zámer odpredať hnuteľný majetok obce Gemerská Poloma, a to: spaľovacie zariadenie
dreveného odpadu s výmenníkom.
II.
súhlasí
so zámerom odpredať hnuteľný majetku obce Gemerská Poloma, a to – spaľovacie zariadenie
dreveného odpadu s výmenníkom 300 kW kotol Fiedler v množstve 1 kus, rok výroby 2011, v
cene 66 911,70 EUR.
III.
žiada
zástupkyňu starostu obce vykonať prieskum za účelom zámeru vyššie uvedeného.
P r í l o h a: majetková karta č. 20 167 001
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 304/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.5 Rôzne/ručne maľované mapy
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o ponuke pre ručne maľované cyklomapy pre STREDNÝ A HORNÝ GEMER.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Stanislav Kučerák,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
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Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 305/2018
z dvadsiateho druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 28. 05. 2018
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Rôzne
K bodu 9.6. Rôzne/odkúpenie nehnuteľností (Katarína ....)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4
písm. A bod 1 b).
I.
berie na vedomie
zámer budúceho odkúpenia nehnuteľností do majetku obce Gemerská Poloma, ako
budúceho kupujúceho, so sídlom: Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, v zastúpení
PhDr. Ivanou Antalovou, zástupkyňou starostu obce od budúcej predávajúcej: Kataríny ....,
narodenej ...., r. č. ...., trvale bytom ...., 049 22 Gemerská Poloma, štátna príslušnosť SR, ktorá
je budúca predávajúca, a to nehnuteľnosti:
katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, LV 404, parcela registra „C“
číslo 1115 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 673 m2 a stavby: dom súpisné číslo 197 na
parcele registra „C“ číslo 1115.
II.
žiada
zástupkyňu starostu obce zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma
a vykonať obhliadku vyššie uvedenej nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Lillian Bronďošová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Stanislav Kučerák, Mgr. Alica Nemčková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslanec
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.
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