27. júna 2019
štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome

U z n e s e n i e č. 167/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Správa o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve
K bodu 3.1 komisia vzdelávania, kultúry a športu
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 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
odporúčania zo zasadnutia komisie vzdelávania, kultúry a športu, ktorá sa konala dňa 05. 06.
2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 168/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.1 plnenie uznesení
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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b e r i e na v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení z tretieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2019 1. časť zastupiteľstva a 13. mája 2019
2. časť zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi.
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 169/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.2 plnenie uznesení/u-102/2019 (12. 02. 2019/druhé riadne zasadnutie OcZ)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
žiada
hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma o kontrolu plnenia uznesenia č. 102/2019
z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej polome, obce Gemerská
Poloma zo dňa 12. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 170/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.3 obecný rigol/u-120/2019 (10. 05. 2019/tretie riadne zasadnutie OcZ)
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
žiada
starostku obce o šetrenie skutočného stavu obecného rigola na zvod povrchovej a dažďovej
vody pri záhrade Márie Badinovej: Ulica Hlavná, v časti súbežne s pozemkom p. č. 777.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 171/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.4 VOS/Šramkov dom, záhrada
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
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
ruší
uznesenie č. 123/2019 z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 10. 05. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
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Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 172/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
K bodu 4.5 umiestnenie, rekonštrukcia, obnova a prevádzkovanie objektu/SHMÚ Bratislava
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 čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený
v zmysle uznesenia č. 141/2019 zo dňa 13. 05. 2019 na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce dňa 12. 06. 2019 do 27. 06. 2019, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné katastrálne
územie Veľká Poloma, parcelné číslo:
466 vodná plocha o výmere 14009 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348,
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 u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „E“ pôvodné katastrálne
územie Veľká Poloma, parcelné číslo:
466 vodná plocha o výmere 14009 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348,
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subjektu
obchodné meno: Slovenský hydrometeorologický ústav
sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
IČO: 156884
DIČ: 2020749852
za účelom: umiestnenia, rekonštrukcia, obnovy a prevádzky objektu, ktorý je súčasťou štátnej
hydrologickej siete povrchových vôd
na dobu určitú: 15 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
za nájomné: vo výške 1,00 EUR na jeden rok na celý predmet nájmu, to je pozorovacieho
objektu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o umiestnenie, rekonštrukciu, obnovu
a prevádzkovanie pozorovacieho objektu, ktorý je súčasťou štátnej hydrologickej siete
povrchových vôd na pozemku obce a ktorý obec dočasne nepotrebuje. Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu vyplývajú z medzinárodných dohôd povinnosti týkajúce sa
monitorovania povrchových vôd, čo zabezpečuje monitorovacia stanica v Gemerskej Polome.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prenájom 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia do termínu: 31. 08. 2019 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. 08. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala
nehlasoval/a:
0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 173/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
K bodu 5.1 predaj nehnuteľnosti/Ondrej Bašták Ďurán
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. 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 u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1,
s t a v b y:
domu súpisné číslo 207 postaveného na p. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2
zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma na Ulici Námestie SNP
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností formou predaja a s využitím jestvujúceho zmluvného predkupného práva
žiadateľa. Zámerom žiadateľa je na nehnuteľnostiach zriadiť výrobné priestory pre účely
podnikania - výroba športových pomôcok pre hendikepovaných a zároveň vytvorí pracovné
miesta pre minimálne 2 ľudí v horizonte do 5 rokov od vybudovania priestorov. Nehnuteľnosť
je obcou nevyužívaná, nik iný o ňu neprejavil záujem, pričom obec má záujem podporovať
podnikateľskú činnosť na území obce.
II.
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu
pozemku v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo 4
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1 a domu súpisné číslo 207 postaveného na p. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347
m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma, a to:
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p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo 4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1
a
s t a v b y:
domu súpisné číslo 207 postaveného na p. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2
zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma na Ulici Námestie SNP
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 výlučného vlastníctva
obchodné meno: Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS
miesto podnikania: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 46557610
DIČ: 1072645464
za kúpnu cenu: vo výške 15 000,00 EUR (slovom: Pätnásťtisíc eur) ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
formou predaja a s využitím jestvujúceho zmluvného predkupného práva žiadateľa. Zámerom
žiadateľa je na nehnuteľnostiach zriadiť výrobné priestory pre účely podnikania - výroba
športových pomôcok pre hendikepovaných a zároveň vytvorí pracovné miesta pre minimálne
2 ľudí v horizonte do 5 rokov od vybudovania priestorov. Nehnuteľnosť je obcou nevyužívaná,
nik iný o ňu neprejavil záujem, pričom obec má záujem podporovať podnikateľskú činnosť na
území obce.
Podmienky predaja nehnuteľností:
- pre prípad, že by kupujúci v lehote do 15 rokov chcel nadobúdané nehnuteľnosti predať,
darovať alebo inak scudziť iným osobám, v kúpnej zmluve bude riešené ako vecné právo
predkupné právo, ktoré spočíva v povinnosti kupujúceho ponúknuť ich vopred predávajúcemu,
a to za rovnakých podmienok ako ich nadobudol kupujúci.
Takto dohodnuté predkupné právo ako vecné právo pôsobí voči nástupcom kupujúceho,
- všetky prípojky inžinierskych sietí a prístupovú komunikáciu vybuduje kupujúci na vlastné
náklady.
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
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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, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer predaja nehnuteľností – pozemku a stavby
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p., v zmysle s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v z. n. p., v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl.
4 písm. B bod 10 e) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, v zmysle uznesenia č. 173/2019 zo
dňa 27. 06. 2019
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo 4 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 347 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1,
s t a v b y:
domu súpisné číslo 207 postaveného na p. č. 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m2
zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma na Ulici Námestie SNP
do výlučného vlastníctva
obchodné meno: Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS
miesto podnikania: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 46557610
DIČ: 1072645464
za kúpnu cenu: vo výške 15 000,00 EUR (slovom: Pätnásťtisíc eur) ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Podmienky predaja nehnuteľností:
- pre prípad, že by kupujúci v lehote do 15 rokov chcel nadobúdané nehnuteľnosti predať,
darovať alebo inak scudziť iným osobám, v kúpnej zmluve bude riešené ako vecné právo
predkupné právo, ktoré spočíva v povinnosti kupujúceho ponúknuť ich vopred predávajúcemu,
a to za rovnakých podmienok ako ich nadobudol kupujúci.
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Takto dohodnuté predkupné právo ako vecné právo pôsobí voči nástupcom kupujúceho,
- všetky prípojky inžinierskych sietí a prístupovú komunikáciu vybuduje kupujúci na vlastné
náklady.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností formou predaja a s využitím jestvujúceho zmluvného predkupného práva
žiadateľa. Zámerom žiadateľa je na nehnuteľnostiach zriadiť výrobné priestory pre účely
podnikania - výroba športových pomôcok pre hendikepovaných a zároveň vytvorí pracovné
miesta pre minimálne 2 ľudí v horizonte do 5 rokov od vybudovania priestorov. Nehnuteľnosť
je obcou nevyužívaná, nik iný o ňu neprejavil záujem, pričom obec má záujem podporovať
podnikateľskú činnosť na území obce.
Zámer obce predať svoj majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Ondreja Baštáka
Ďurána - BASHTO SPORTS, Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 29. 07. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 07. 2019 do 29. 07. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
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U z n e s e n i e č. 174/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
K bodu 5.2 zámer nájmu/Eurotalc, s. r. o., Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 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 § 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 čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obecGemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
905 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1,
Strana 13 z 89

s t a v b y:
kultúrneho domu súpisné číslo 453 postaveného na p. č. 905 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 472 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je: organizovanie kultúrno-spoločenských,
vzdelávacích a iných akcií žiadateľa; o využitie a prenájom tohto objektu nik iný neprejavil
záujem a obec má záujem podporovať subjekty zabezpečujúce kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie aktivity v obci.
II.
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. spôsob prevodu
pozemku v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, p o z e m k u - parcely registra
„C“ číslo 905 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaná na liste vlastníctva č.
1348 v podiele 1/1 a s t a v b y - kultúrneho domu súpisné číslo 453 postaveného na p. č. 905
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP zámer prenájmu
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
905 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 v podiele
1/1,
s t a v b y:
kultúrneho domu súpisné číslo 453 postaveného na p. č. 905 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 472 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
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
o majetku obcí v z. n. p.,
subjektu
obchodné meno: Eurotalc, s. r. o.
sídlo: Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 35837659
DIČ: 2021684665
za účelom: organizovania kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a iných akcií
na dobu určitú: od 01. 09. 2019 vrátane do 30. 06. 2020 vrátane
za nájomné: vo výške 312,50 EUR na jeden mesiac na celý predmet nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
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Nehnuteľnosť je obcou dočasne nevyužívaná, nik iný o ňu neprejavil záujem. Žiadateľ plánuje
priestory využívať na organizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a iných akcií. Obec
má záujem podporovať subjekty zabezpečujúce kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity
v obci.
Podmienky prenájmu nehnuteľností:
- úhrady dodávky služieb spojených s nájmom nájomcom: Eurotalc, s. r. o., Štôlňa Elisabeth 1,
049 22 Gemerská Poloma
- udržiavanie prenajatých priestorov t. j. náklady spojené s bežným užívaním prenajatého
nebytového priestoru spojené s jeho užívaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu
- nebude rušiť v užívaní nad mieru primeranú pomerom užívateľov susedných nehnuteľností,
najmä hlukom, pachom, vibráciami, odpadmi a podobne,
- umožnenie vstupu do objektu prenajímateľovi kedykoľvek a na akúkoľvek dobu, pokiaľ
v objekte nájomca nebude realizovať nejakú akciu alebo objekt nejako inak využívať
- umožnenie vstupu do objektu prenajímateľovi aj za účelom organizácie a realizácie akcií
organizovaných obcou.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 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, v termíne do: 31. 07. 2019,
- 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, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľností - pozemku a stavby
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. 174/2019 zo dňa 27.
06. 2019
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- nehnuteľnosti: p o z e m k u: v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely
registra „C“ číslo: 905 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, s t a v b y: kultúrneho domu súpisné číslo 453 postaveného
na p. č. 905 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2 zapísaného na liste vlastníctva č.
1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma.
subjektu
obchodné meno: Eurotalc, s. r. o.
sídlo: Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 35837659
DIČ: 2021684665
za účelom: organizovania kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a iných akcií
na dobu určitú: od 01. 09. 2019 vrátane do 30. 06. 2020 vrátane
za nájomné: vo výške 312,50 EUR na jeden mesiac na celý predmet nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Podmienky prenájmu nehnuteľností:
- úhrady dodávky služieb spojených s nájmom nájomcom: Eurotalc, s. r. o., Štôlňa Elisabeth 1,
049 22 Gemerská Poloma
- udržiavanie prenajatých priestorov t. j. náklady spojené s bežným užívaním prenajatého
nebytového priestoru spojené s jeho užívaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu
- nebude rušiť v užívaní nad mieru primeranú pomerom užívateľov susedných nehnuteľností,
najmä hlukom, pachom, vibráciami, odpadmi a podobne,
- umožnenie vstupu do objektu prenajímateľovi kedykoľvek a na akúkoľvek dobu, pokiaľ
v objekte nájomca nebude realizovať nejakú akciu alebo objekt nejako inak využívať
- umožnenie vstupu do objektu prenajímateľovi aj za účelom organizácie a realizácie akcií
organizovaných obcou.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je organizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích
a iných akcií žiadateľa; nehnuteľnosť je obcou dočasne nevyužívaná, nik iný o ňu neprejavil
záujem; obec má záujem podporovať subjekty zabezpečujúce kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie aktivity v obci.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Eurotalc, s. r. o., Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 29. 07. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 07. 2019 do 29. 07. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
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U z n e s e n i e č. 175/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
K bodu 5.3.1 ruší u-69/2019 zámer prenájmu nehnuteľnosti/pridelenie bytu/Nižná Slaná/Tomáš
Červenák
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
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
ruší
uznesenie č. 69/2019 z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 12. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 176/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schválenie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
K bodu 5.3.2 prenájom nehnuteľnosti/pridelenie bytu/Nižná Slaná/Libuša Červenáková
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 so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5.
I.
prerokovalo
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návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
nehnuteľnosti: bytu č. 12 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 a spoločných častí
pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý
sa nachádza na 1. poschodí v dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej
postaveného na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 439 m2 na LV 739, k. ú. Nižná Slaná; pre nájomcu Libušu Červenákovú rod.
Červenáková (nar. ....) s trvalým pobytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma; na
dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019; za výšku
50,00 EUR mesačne ako prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju
bytovú situáciu; je v rozvodovom konaní a bez ubytovania; sama sa stará sa o 3 maloleté deti
(4 ročné, 3 ročné a 4 mesačné); je poberateľkou sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie
je možné jej 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
bytu č. 12 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 a spoločných častí pozostávajúceho z 1
obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1.
poschodí v dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na pozemku
parcely registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 na LV
739, k. ú. Nižná Slaná; zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma,
a to:
nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového domu bytu č. 12
s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti
a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bytovom
dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na pozemku parcely
registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaného na
LV 739, k. ú. Nižná Slaná
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.
LIBUŠI ČERVENÁKOVEJ, rod. Červenáková nar. ...., trvale bytom Hviezdoslavova 362,
049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu; je v
rozvodovom konaní a bez ubytovania; sama sa stará sa o 3 maloleté deti (4 ročné, 3 ročné a 4
mesačné); je poberateľkou sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné jej
ubytovanie z priestorových dôvodov.
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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer nájmu 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 s termínom do: 31. 07. 2019.
- zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľností po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
1 poslanec
Mgr. Jana Červenáková

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. 175/2019 zo dňa 27. 06. 2019
- nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového domu bytu č. 12
s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti
a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bytovom
dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na pozemku parcely
registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaného na
LV 739, k. ú. Nižná Slaná
Libuši Červenákovej nar. ...., trvale bytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je snaha žiadateľky Libuši Červenákovej nar. ...., trvale
bytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma vyriešiť svoju bytovú situáciu; je v
rozvodovom konaní a bez ubytovania; sama sa stará sa o 3 maloleté deti (4 ročné, 3 ročné a 4
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mesačné); je poberateľkou sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné jej
ubytovanie z priestorových dôvodov.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Libušu
Červenákovú Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 29. 07. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 12. 07. 2019 do 29. 07. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

U z n e s e n i e č. 177/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie Záverečného účtu obce Gemerská Poloma a rozpočtového
hospodárenia za 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.
v súlade § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce za rok 2018
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 94.579,29 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 po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov a dotácií na: tvorbu
rezervného fondu vo výške 94 579,27 EUR.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
Strana 25 z 89

zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:

0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 178/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
K bodu 7.1 prvá úprava rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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
berie na vedomie
- rozpočtové opatrenie – 1. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2019,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na 1. úpravu rozpočtu obce Gemerská
Poloma ku dňu 27. 06. 2019
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 179/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
K bodu 7.2 schválenie 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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
schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2019 s platnosťou od 27. 06. 2019 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 71 793,00 EUR
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 180/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Schválenie Plánu práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019
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 druhý polrok roku 2019
s výhradami.
II.
dopĺňa
- bod Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva - každé zasadnutie obecného
zastupiteľstva
- bod Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a nariadení - každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva
- bod Kontrola podaných sťažností - každé zasadnutie obecného zastupiteľstva
- bod Čiastková správa z kontrolnej činnosti - každé zasadnutie obecného zastupiteľstva.
III.
ukladá
hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma:
- vykonávať kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
- vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a nariadení
- vykonávať kontrolu podaných sťažností
- na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť správu z kontrolnej činnosti za
prvý polrok roku 2019
- predložiť na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva čiastkovú správu z kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 181/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Schválenie VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma
K bodu 9. 1 Schválenie VZN 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 Všeobecne záväzného nariadenia 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
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 182/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Schválenie VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Gemerská Poloma
K bodu 9. 2 zastavenie konania/VZN č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na
území obce Gemerská Poloma v znení Dodatku č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o:
- zastavení konania v právnej veci žalobcu Okresná prokuratúra Rožňava, Námestie 1. mája 11,
Rožňava proti žalovanému obec Gemerská Poloma Námestie SNP 211 Gemerská Poloma
v konaní o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce Gemerská Poloma 3/2016 v znení
Dodatku č. 1/2016 v časti čl. 10 ods. 1, 2 so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach,
- právoplatnosti uznesenia sp- zn. 7S/82/2018-IČS: 7018200672 zo dňa 15. 05. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.1 podnety a požiadavky občanov obce
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
a)
žiadosť o prešetrenie, ktorú podala Valéria Puškášová, trvale bytom Záhradná 260, 049 22
Gemerská Poloma vo veci stavby plota
b)
žiadosť o prešetrenie, ktorú podala Valéria Mikolajová, trvale bytom Súlovská 134, 049 22
Gemerská Poloma vo veci:
- regulácia Súlovského potoka v časti pri nehnuteľnosti žiadateľky
- preverenia zvodu dažďovej vody, ktorá preteká od začiatku Ulice Letná (od futbalového
ihriska) až po dom s. č. 133 v pokračovaní cez nehnuteľnosť žiadateľky, záhradu odkiaľ
predmetná voda ďalej neodteká
- prešetrenia oprávnenosti podanej žiadosti o vydanie súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vydržaním vo vlastníctve obce, a to KN-E, par. Č. 265 o výmere 584 ostatná
plocha k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská Poloma zapísaná na LV č. 1348
c)
žiadosť obyvateľov obce Gemerská Poloma žijúcich v blízkosti rodinného domu s. č. 196
Madáčová ulica Gemerská Poloma na zvýšený hluk.
II.
žiada
1.
komisiu stavebnú a životného prostredia obecného zastupiteľstva
a)
prešetriť podanú žiadosť Valérie Puškášovej, trvale bytom Záhradná 260, 049 22 Gemerská
Poloma vo veci stavby plota
b)
prešetriť podanú žiadosť o prešetrenie, ktorú podala Valéria Mikolajová, trvale bytom Súlovská
134, 049 22 Gemerská Poloma vo veci:
- regulácia Súlovského potoka v časti pri nehnuteľnosti žiadateľky
- preveriť zvod dažďovej vody, ktorá preteká od začiatku Ulice Letná (od futbalového ihriska)
až po dom s. č. 133 v pokračovaní cez nehnuteľnosť žiadateľky, záhradu odkiaľ predmetná voda
ďalej neodteká
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- prešetriť oprávnenosť podanej žiadosti o vydanie súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vydržaním vo vlastníctve obce, a to: parcely registra KN-E, par. Č. 265
o výmere 584 ostatná plocha k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská Poloma zapísaná na LV
č. 1348
c)
prešetriť na tvare miesta žiadosť obyvateľov obce Gemerská Poloma žijúcich v blízkosti
rodinného domu s. č. 196 Madáčová ulica Gemerská Poloma na zvýšený hluk.
2.
poslancov obecného zastupiteľstva
a)
prešetriť podanú žiadosť o prešetrenie, ktorú podala Valéria Mikolajová, trvale bytom Súlovská
134, 049 22 Gemerská Poloma vo veci:
- regulácia Súlovského potoka v časti pri nehnuteľnosti žiadateľky
- preveriť zvod dažďovej vody, ktorá preteká od začiatku Ulice Letná (od futbalového ihriska)
až po dom s. č. 133 v pokračovaní cez nehnuteľnosť žiadateľky, záhradu odkiaľ predmetná voda
ďalej neodteká
- prešetriť oprávnenosť podanej žiadosti o vydanie súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vydržaním vo vlastníctve obce, a to: parcely registra KN-E, par. Č. 265
o výmere 584 ostatná plocha k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská Poloma zapísaná na LV
č. 1348
b)
prešetriť na tvare miesta žiadosť obyvateľov obce Gemerská Poloma žijúcich v blízkosti
rodinného domu s. č. 196 Madáčová ulica Gemerská Poloma na zvýšený hluk.
Termín: 03. 07. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 184/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.2 výber nezávislého audítora
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Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o:
výbere nezávislého audítora, ktorým je Ing. Marián Faško, PhD., ktorý vykoná audit účtovnej
a konsolidovanej uzávierky obce Gemerská Poloma k 31. 12. 2018.
Hlasovanie:
za:
7 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi,
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:
0 poslancov

Dôvodová správa:
1. V zmysle Zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – bude vykonané overenie
dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre
územnú samosprávu.
2. Audítor : Ing. Marián Faško, PhD.
Audítor SKAU číslo licencie 242
IČO: 361 489 46, IČ DPH: SK1022443301
Sídlo: K vodojemu 20, 010 03 Žilina
Suma za vykonanie auditu – do 2.000,- EUR

U z n e s e n i e č. 185/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.3 Konopiská/projektová dokumentácia
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
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prerokovalo
zámer obstarania projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu v obci, a to v časti zvanej
Konopiská.
II.
súhlasí
s vykonaním prieskumu trhu pre vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom výstavby
miestnej komunikácie v obci, a to v časti zvanej Konopiská.
III.
žiada
starostku obce
o vykonanie prieskumu trhu pre vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom výstavby
miestnej komunikácie v obci, a to v časti zvanej Konopiská.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:

0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 186/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.4 spoluúčasť obec/Polomské medvede/Hurá prázdniny
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.
prerokovalo
žiadosť o poskytnutie priestoru v obecnom parku za účelom realizácie akcie Hurá prázdniny
na deň 28. 06. 2019.
II.
schvaľuje
spoluúčasť obce na realizácii akcie občianskeho združenia Polomské Medvede Gemerská
Poloma pod názvom Hurá na prázdniny, ktorá sa bude konať dňa 28. 06. 2019 v obecnom
parku so začiatkom o 16,00 hodine.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:

0 poslancov
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U z n e s e n i e č. 187/2019
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zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.5 informácie
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
v súlade s § 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
informácie starostky obce vo veci:
- prípravného konania za účelom rekonštrukcie mosta na ceste I. triedy pri obecnom úrade
- podanej žiadosti za účelom výstavby zberného dvora vrátane prislúchajúceho technologického
a strojového vybavenia v obci projekt zberný dvor, ktorý nebol úspešný.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:

0 poslancov

U z n e s e n i e č. 188/2019
zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 27. 06. 2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Rôzne
K bodu 10.6 odmena/hlavný kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 18c, ods. 5 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
návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Ing. Miloslava Brezňana.
II.
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schvaľuje
1.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 2 % mesačne za prvý štvrťrok
roku 2019 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
2.
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma vo výške 2 % mesačne za druhý
štvrťrok roku 2019 vo výplatnom termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Marian Ferenc,
Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Juraj Dovala,
nehlasoval/a:

0 poslancov
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