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Obec Gemerská Poloma
13/OcZ/2020/5/mimoriadne
Zápisnica
napísaná v priebehu trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktoré sa koná dňa 21. augusta 2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále
obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211).

Prítomní:
Poslanci:
Neprítomný (j. č.):
Ďalší prítomní:

Verejnosť:

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
Ing. Miloslav Brezňan, hlavný kontrolór obce
Dana Červenáková, zamestnanec obce
Ing. Miroslav Michalka, zamestnanec obce
Júlia Zatrochová, Emília Benediková, Vladimíra Spišiaková, Mária
Spišáková, Mária Spišáková, Alica Nemčková, Ondrej Zatroch, Zuzana
Šimšíková, Ján Ďurán, Janka Ciberajová, Erika Olexová, Emília
Ferenčíková, Ondrej Bašták Ďurán, Mgr. Jana Červenáková

Starostka obce vedie trináste mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce po privítaní prítomným oznamuje, že obecné
zastupiteľstvo je zvolané v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnení. Konštatuje, že zasadnutie bolo zvolané v zákone
stanovenej lehote a poslanci boli na toto zasadnutie včas pozvaní formou pozvánok. V zmysle
§ 12 ods. 4 a paragraf 30f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnení oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo zverejnené na
internetovej stránke obce a informačnej tabuli obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce vedie trináste mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva a vyhlasuje rokovanie za otvorené.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce konštatuje, že počet prítomných poslancov je 5
z celkového počtu 9 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, obecné
zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení je uznášania schopné.
Starostka obce oboznamuje prítomných s programom zasadnutia.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Ing. Jaroslav Vešelínyi, Janka
Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Mgr. Alica
Nemčková, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
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o obecnom zriadení
4. Návrh na uznesenie
5. Záver zasadnutia
Návrh starostky obce:
- zmena v programe rokovania: - doplniť body programu: 4.Voľba predsedov a členov komisie
finančnej a komisie stavebnej a životného prostredia, 5. Voľba členov Rady Materskej školy
a členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského, 6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu, pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov, 7. Schválenie poslanca
zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia, zastupiteľstva v súlade so
znením § 12 zákona o obecnom zriadení, 8. Rôzne /Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program po zmene
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Ing. Jaroslav Vešelínyi, Janka
Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Mgr. Alica
Nemčková, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
4. Voľba predsedov a členov komisie finančnej a komisie stavebnej a životného prostredia
5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského
6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver zasadnutia
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce navrhuje do návrhovej komisie, ktorá spracuje návrh
uznesení:
Návrhová komisia: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že návrhová komisia bola schválená.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik.
Zapisovateľka: Dana Červenáková

K bodu 3. Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Ing. Jaroslav
Vešelínyi, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková, Ondrej
Tompoš, Mgr. Alica Nemčková, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
K bodu 3.1 vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva: Mgr. Alica
Nemčková, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková/§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 21. 08. 2020 k bodu
rokovania č. 3.
Názov materiálu: Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva Mgr. Alica
Nemčková, Mária Spišáková, Mgr. Jana Červenáková – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa
Príloha iná: bez
K bodu 3.2 vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva: Janka Ciberajová,
Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi, Marian Ferenc/§ 25 ods. 2, písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 21. 08. 2020 k bodu
rokovania č. 3.
Názov materiálu: Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Janka
Ciberajová, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2,
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vzdanie sa mandátov/legislatívne vymedzenie:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov, Zákon č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na
uznesenie: berie na vedomie zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Mgr. Alici Nemčkovej, Mgr. Jany Červenákovej, Márii Spišákovej, informáciu
zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Bc. Jana Ferenčíková sa stala prvým
náhradníkom s počtom platných hlasov 336, kandidát na poslanca JUDr. Vladimír Očkaik
s počtom platných hlasov 127 štvrtým náhradníkom, kandidát na poslanca Stanislav Kučerák
sa stal piatym náhradníkom s počtom platných hlasov 82, v ktorom sa uprázdnil mandát;
informáciu starostky obce Gemerská Poloma o neprijatí uprázdneného mandátu: Mareka Vaisa,
ktorý sa stal druhým náhradníkom s počtom platných hlasov 298, Bc. Marianny Leštachovej,
ktorá sa stala tretím náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 s počtom platných hlasov 258;
konštatuje, že Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik, Stanislav Kučerák sa stali
poslancami obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome a ktorí zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca dňa 17. 08. 2020.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vzdanie sa mandátov/legislatívne vymedzenie:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov, Zákon č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na
uznesenie: berie na vedomie zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome Janky Ciberajovej, Ondreja Tompoša, Ing. Jaroslava Vešelínyiho, Mariana Ferenca
že na tieto miesta nie sú vo volebnom obvode Gemerská Poloma náhradníci; konštatuje zánik
mandátu poslancov Janky Ciberajovej, Ondreja Tompoša, Ing. Jaroslava Vešelínyiho ku dňu
11. 08. 2020 a Mariana Ferenca ku dňu 17. 08. 2020. Uznesenie bude zaslané na ministerstvo
so žiadosťou o vyhlásenie volieb. Keďže vidí v radoch verejnosti bývalých poslancov, starostka
by sa im z tohto miesta chcela poďakovať za všetko dobré, čo urobili pre našu obec.
Mgr. Jana Červenáková, poslankyňa – poďakovala si sa p. starostka v denníku Korzár, za to
sa chcú oni poďakovať.
U z n e s e n i e č. 421/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Ing. Jaroslav
Vešelínyi, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková, Ondrej
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Tompoš, Mgr. Alica Nemčková, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
K bodu 3.1 vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva: Mgr. Alica Nemčková,
Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková/§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
1.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici Nemčkovej
vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2.
Mgr. Jany
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Červenákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii Spišákovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4.
Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Bc. Jana Ferenčíková vo
volebnom obvode č. 1, bytom Letná 649, 049 22 Gemerská Poloma sa stala prvým náhradníkom
vo volebnom obvode č. 1 s počtom platných hlasov 336, v ktorom sa uprázdnil mandát.
5.
Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca JUDr. Vladimír Očkaik vo
volebnom obvode č. 1, bytom Jarková 653, 049 22 Gemerská Poloma sa stal štvrtým
náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 s počtom platných hlasov 127, v ktorom sa uprázdnil
mandát.
6.
Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Stanislav Kučerák vo
volebnom obvode č. 1, bytom Hviezdoslavova 371, 049 22 Gemerská Poloma sa stal piatym
náhradníkom vo volebnom obvode 1. s počtom platných hlasov 82, v ktorom sa uprázdnil
mandát.
7.
Informáciu starostky obce Gemerská Poloma o neprijatí uprázdneného mandátu:
a) Mareka Vaisa, ktorý na základe informácie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018 vo volebnom obvode
č. 1 sa stal druhým náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 s počtom platných hlasov 298,
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b) Bc. Marianny Leštachovej, ktorá na základe informácie zapisovateľa miestnej volebnej
komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018 vo
volebnom obvode č. 1 sa stala tretím náhradníkom vo volebnom obvode č. 1 s počtom platných
hlasov 258.
II.
konštatuje
1.

Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici Nemčkovej
vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 11. 08. 2020.
2.

Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome
Mgr. Jany
Červenákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným
oznámením doručeným obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 11. 08. 2020.
3.

Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii Spišákovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 11. 08. 2020.
III.
vyhlasuje
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018-2020
1.
Nastúpenie náhradníka Bc. Jany Ferenčíkovej na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome vo volebnom obvode č. 1.
2.
Nastúpenie náhradníka JUDr. Vladimíra Očkaika na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome vo volebnom obvode č. 1.
3.
Nastúpenie náhradníka Stanislava Kučeráka na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome vo volebnom obvode č. 1.
IV.
k o n š t a t u j e, že
v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1.
Bc. Jana Ferenčíková sa stala poslancom obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktorá
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca dňa 17. 08. 2020.
2.

Strana 7 z 21

JUDr. Vladimír Očkaik sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktorý
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca dňa 17. 08. 2020.
3.
Stanislav Kučerák sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktorý
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca dňa 17. 08. 2020.
P o z n á m k a: Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018 tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
U z n e s e n i e č. 422/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva - Ing. Jaroslav
Vešelínyi, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mária Spišáková, Ondrej
Tompoš, Mgr. Alica Nemčková, Marian Ferenc – v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
K bodu 3.2 vzdanie sa mandátov poslancov obecného zastupiteľstva: Janka Ciberajová, Ondrej
Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi, Marian Ferenc/§ 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
1.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky Ciberajovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.
2.
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Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja Tompoša vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.
3.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing. Jaroslava
Vešelínyiho vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že na toto miesto nie je vo
volebnom obvode Gemerská Poloma náhradník.
4.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana Ferenca vo
volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.

II.
konštatuje

1.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky Ciberajovej vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 11. 08. 2020 a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.
2.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ondreja Tompoša vo
volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 11. 08. 2020 a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.
3.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing. Jaroslava
Vešelínyiho vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ústnym oznámením na
riadnom rokovaní obecného zastupiteľstve v Gemerskej Polome, ktoré sa konalo dňa 21. 08.
2020 a že na toto miesto nie je vo volebnom obvode Gemerská Poloma náhradník.
4.
Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana Ferenca vo
volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným
obecnému úradu v Gemerskej Polome dňa 17. 08. 2020 a že na toto miesto nie je vo volebnom
obvode Gemerská Poloma náhradník.
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Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 4. Voľba predsedov a členov komisie finančnej a komisie stavebnej a životného
prostredia
K bodu 4.1 zánik členstva členov finančnej komisie
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 21. 08. 2020 k bodu
rokovania č. 4.
Názov materiálu:
Informácia o komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve
v Gemerskej Polome.
Materiál k bodu rokovania: Návrh uznesenie, Dôvodová správa
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – voľba členov finančnej komisie: keďže ostatné
komisie ich predsedovia sa vzdali mandátu ako poslanci, takže poprosí predsedníčku komisie
finančnej, aby sa vyjadrila k svojim členom, resp. prejde sa potom k hlasovaniu o nových
členov z radov nových poslancov.
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa – ako predsedníčka finančnej komisie oslovila členov
finančnej komisie, dvaja poslanci nesúhlasia s tým, aby ako členovia fungovali vo finančnej
komisii.
Návrhy poslancov:
- navrhuje Bc. Janu Ferenčíkovú za člena finančnej komisie a p. Ing. Evu Žúdelovú za člena
finančnej komisie z radov občanov/PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa.
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa – dáva na vedomie, že zatiaľ z radov občanov je v komisii
p. Ing. Kamila Mitríková zo starého zloženia komisie. Janka (Ciberajová) ešte nepovedala,
preto sa ju teraz pýta.
Janka Ciberajová, poslankyňa – dáva na vedomie, že neprijíma funkciu člena komisie z radov
obyvateľov.
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa – pokračuje: členovia komisie Ing. Kamila Mitríková
z radov občanov a Ing. Eva Žúdelová a z poslancov Bc. Jana Ferenčíková.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – poslancom predložila súčasne aj materiál, ktorý
obsahuje súčasné komisie, ktoré obecné zastupiteľstvo zriadilo. Je to finančná komisia; komisia
vzdelávania, kultúry a športu; komisia stavebná a životného prostredia; sociálna a bytová
komisia; komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností. Súčasne predložila aj náplne práce
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jednotlivých komisií, tak by poprosila poslanecký zbor v súčasnom zložení, aby do najbližšieho
obecného zastupiteľstva na základe tohto podal návrh na predsedu a členov z radov poslancov
a taktiež členov z radov obyvateľov obce – do najbližšieho obecného zastupiteľstva.
Juraj Dovala, poslanec – sa informuje vo veci doplňujúcich volieb.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – to bude až, predpokladajú v decembri, tam budú
potom doplnení tieto komisie o ďalších členov.
Juraj Dovala, poslanec – má zato, že treba potom počkať, kým sa zvolia ďalší, a potom urobiť
komisie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – môže sa aj tak podľa dôležitosti, že ktorá komisia
je ...
Juraj Dovala, poslanec – pokračuje, že je zbytočne teraz ...
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – pokračuje: má zato, že poslanci zvážia do
nasledujúceho zastupiteľstva a dajú návrh, a potom sa bude vedieť podľa toho zariadiť.
Juraj Dovala, poslanec – podľa neho, by to bolo takto rozumnejšie, lebo budú dvakrát riešiť,
a má zato, že keď prídu ďalší potom sa bude doplňovať.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – doplňovať sa bude tak, či tak – len tam podľa
dôležitosti tých činností, vlastne ...
Juraj Dovala, poslanec – dajme tomu aj predsedov tých komisií lepšie sa vie vybrať z deviatich
(9) ako z piatich (5).
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva za pravdu poslancovi Jurajovi Dovalovi.
Takže budúce zastupiteľstvo toto poriešia, v súčasnosti vie skompletizovať finančnú komisiu,
preto dáva hlasovať vo veci finančnej komisie už navrhovaných členov predsedníčkou komisie.
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa – opakuje zloženie navrhovanej komisie: predsedníčka
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa, členovia z radov poslancov, Bc. Jana Ferenčíková, členovia
z radov občanov Ing. Kamila Mitríková a Ing. Eva Žúdelová.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Dáva hlasovať, kto je za takéto...
U z n e s e n i e č. 423/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Voľba predsedov a členov komisie finančnej a komisie stavebnej a životného
prostredia
K bodu 4.1 zánik členstva členov finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Alici Nemčkovej členstvo
vo finančnej komisii,
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b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky
Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke Ciberajovej členstvo vo
finančnej komisii,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing. Jaroslava
Vešelínyiho vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ing. Jaroslavovi Vešelínyimu
členstvo vo finančnej komisii.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
U z n e s e n i e č. 424/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Voľba predsedov a členov komisie finančnej a komisie stavebnej a životného
prostredia
K bodu 4.2 doplňujúce voľby členov finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
doplňujúcich členov finančnej komisie:
a) členov komisie:
a. poslancov: Bc. Janu Ferenčíkovú,
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Evu Žúdelovú.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie nie je prijaté.
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – konštatuje, že finančná komisia nebola
odsúhlasená, tak túto taktiež posúva na najbližšie obecné zastupiteľstvo.

K bodu 5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K.
Hostinského
K bodu 5.1 zánik členstva delegovaných členov Rady Materskej školy
K bodu 5.2 doplnenie delegovania členov Rady Materskej školy Gemerská Poloma
Prílohu zápisnice tvorí materiál: bez.
Názov materiálu: bez.
Materiál k bodu rokovania: bez.
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Rada MŠ pracuje z členov obecného
zastupiteľstva, pedagogických zamestnancov materskej školy a z rodičov. Sú to štyria (4)
poslanci a z rodičov – dvaja (2) rodičia, jeden (1) pedagogický zamestnanec, je to neplatená
funkcia poslancov.
Návrh starostky obce:
- do rady materskej školy navrhuje Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika, PhDr.
Ivanu Antalovú, Juraja Dovalu/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce.
P o z n á m k a: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala sú členovia Rady MŠ/u-26/2019, 12. 02.
2019.
U z n e s e n i e č. 425/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K.
Hostinského
K bodu 5.1 zánik členstva delegovaných členov Rady Materskej školy
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Ing. Jaroslava
Vešelínyiho vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Ing. Jaroslavovi Vešelínyimu
delegované členstvo v Rade Materskej školy,
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a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Alici
Nemčkovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Alici Nemčkovej
delegované členstvo v Rade Materskej školy.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:

0 poslancov

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
U z n e s e n i e č. 426/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K.
Hostinského
K bodu 5.2 doplnenie delegovania členov Rady Materskej školy Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
doplňujúcich delegujúcich členov do Rady Materskej školy Gemerská Poloma
poslancov: Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 5.3 zánik členstva delegovaných členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského
Gemerská Poloma
K bodu 5.4 doplnenie delegovania členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského
Prílohu zápisnice tvorí materiál: bez.
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Názov materiálu: bez.
Materiál k bodu rokovania: bez.
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – delegovanie nových členov do rady Základnej
školy Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome. Sú to taktiež z radov poslancov.
Návrh starostky obce:
- navrhuje poslancov Bc. Janu Ferenčíkovú, Stanislava Kučeráka, PhDr. Ivanu Antalovú,
z odborníkov z radov obyvateľov je to p. Eva Žúdelová, riaditeľka MŠ/Mgr. Lillian
Bronďošová, starostka obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za nových členov do rady ZŠ.

U z n e s e n i e č. 427/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K.
Hostinského
K bodu 5.3 zánik členstva delegovaných členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského
Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 zaniká Marianovi Ferencovi delegované
členstvo v Rade Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mgr. Jany
Červenákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Mgr. Jane Červenákovej
delegované členstvo v Rade Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma,
c) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Márii
Spišákovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Márii Spišákovej delegované
členstvo v Rade Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
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neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
U z n e s e n i e č. 428/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Voľba členov Rady Materskej školy a členov Rady Základnej školy P. K.
Hostinského
K bodu 5.4 doplnenie delegovania členov Rady Základnej školy P. K. Hostinského
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
doplňujúcich delegujúcich členov do Rady Základnej školy P. K. Hostinského
a. poslancov: Bc. Janu Ferenčíkovú, Stanislava Kučeráka, PhDr. Ivanu Antalovú.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov
K bodu 6.1 zánik predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
K bodu 6.2 doplňujúca voľba predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov
Prílohu zápisnice tvorí materiál: bez
Názov materiálu: bez
Materiál k bodu rokovania: bez
Príloha iná: bez
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Návrh starostky obce:
- navrhuje za predsedu komisie Stanislava Kučeráka, za členov komisie PhDr. Ivanu Antalovú,
Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika, Juraja Dovalu, nakoľko v tejto komisii musia
pracovať členovia podľa zákona 357 z r. 2004 o ochrane verejného záujmu a musia byť
zastúpení z každej politickej strany, alebo politického hnutia, to znamená, že vlastne všetci
poslanci mali inú stranu, resp. iné politické hnutie, tak každý jeden musí byť členom tejto
komisie/Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce.
P o z n á m k a: PhDr. Ivana Antalová je členkou komisie/u-4/2018, 08. 12. 2018.
Bc. Jana Ferenčíková, poslankyňa – sa pýta aká je náplň tejto komisie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – je to ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie
verejného funkcionára, to znamená, jednoducho povedané: kontrolujú starostku majetkového
priznania a týchto vecí, robí sa to raz do roka v rámci jedného roka.
U z n e s e n i e č. 429/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov
K bodu 6.1 zánik predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
k o n š t a t u j e že:
a) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Janky
Ciberajovej vo volebnom obvode č. 1 dňom 11. 08. 2020 zaniká Janke Ciberajovej post
predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
b) vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome Mariana
Ferenca vo volebnom obvode č. 1 dňom 17. 08. 2020 zaniká Marianovi Ferencovi členstvo v
komisii podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
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proti:
zdržal sa hlasovania:
nehlasoval/a:
neprítomní pri hlasovaní:
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

U z n e s e n i e č. 430/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov
K bodu 6.2 doplňujúca voľba predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
volí
nového predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a) predsedu komisie Stanislava Kučeráka,
doplňujúcich členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
b) členov komisie: Bc. Janu Ferenčíkovú, JUDr. Vladimíra Očkaika, Juraja Dovalu.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
K bodu 7.1 ruší uznesenie vo veci poverenia poslanca zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
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K bodu 7.2 schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
tretia veta zákona o obecnom zriadení
Prílohu zápisnice tvorí materiál: bez
Názov materiálu: bez
Materiál k bodu rokovania: bez
Príloha iná: bez
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – vo veci: schválenie poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstiev v súlade so
znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Návrh starostky obce:
- navrhuje Bc. Janu Ferenčíkovú za poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona 369 o obecnom zriadení v z. n. p. V prípade, keď je starostka
chorá, neprítomná, zástupca tak isto – zástupkyňa chorá, neprítomná nasleduje poslankyňa Bc.
Jana Fereníková. Podľa zákona je tento postup, tieto body musela včleniť do dnešného
zastupiteľstva, lebo to zákon určuje.
U z n e s e n i e č. 431/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
K bodu 7.1 ruší uznesenie vo veci poverenia poslanca zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
ruší
uznesenie č. 5/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018 a uznesenie č. 32/2019 z druhého
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo
dňa 12. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov

Strana 19 z 21

nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
U z n e s e n i e č. 432/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
K bodu 7.2 schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
poveruje
poslanca Bc. Janu Ferenčíkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.

K bodu 8. Rôzne
K bodu Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 21. 08. 2020 k bodu
rokovania č. 4.
Názov materiálu: Zrušenie uznesenia č. 379/2020 z jedenásteho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome zo dňa 21. 08. 2020
Materiál k bodu rokovania: 1. Návrh uznesenie 2. Dôvodová správa
Príloha iná: bez
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Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – poslanci majú predložený materiál, zrušenie
uznesenia č. 379/2020 z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome. Legislatívny rámec: 1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, 2. Zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Dôvod: Na obecnom zastupiteľstve dňa
05.05.2020 bol prerokovaný návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce
Gemerská Poloma a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma, náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie na
otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma. V zmysle §30f Zákona NR SR č. 73/2020 Z. z., ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením
COVID-19, funkčné obdobie hladného kontrolóra obce Gemerská Poloma, ktoré uplynulo
alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej
situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutie účinnosti tohto zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v zmysle § 18 ods. 2 zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlási nový termín volieb hlavného
kontrolóra obce Gemerská Poloma a nový návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma, náležitosti prihlášky a návrh na
zriadenie komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma. Z tohto dôvodu navrhuje pôvodné
uznesenie č. 379 z r. 2020 zrušiť. Počas trvania mimoriadnej situácie, po ukončení mimoriadnej
situácie sa bude pokračovať v zmysle platnej legislatívy. Starostka dáva hlasovať.
U z n e s e n i e č. 433/2020
z trinásteho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa 21. 08. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Rôzne
K bodu Vyhlásenie dňa konania, podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
ruší
uznesenie č. 379/2020 z jedenásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 05. 05. 2020.
Hlasovanie:
za:
5 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
proti:
0 poslancov

Strana 21 z 21

zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie je prijaté.
K bodu 8.1 miestne oslavy SNP
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – blížia sa oslavy SNP, ktoré budú budúci týždeň
počas víkendu – budú obidva dni aj v sobotu aj v nedeľu s tým, že pozýva poslancov aj
verejnosť na kladenie vencov, ktoré sa uskutoční v sobotu o 15. 00 hod. pred obecným úradom,
potom je presun na Kurtákovú, na Flôs. Súčasne budú na ihrisku športovo-zábavné hry, ktoré
pripravila komisia vzdelávania, kultúry a športu a na záver večer bude o 19,00 hod. zapálená
vatra. Nasledujúci deň, v nedeľu, bude už avizovaná beseda na tému: Život obyvateľov v
Gemerskej Polome vo vybranom období rokov 1944 a 1945 od 17,30 hod., kde srdečne pozýva
študent Samuel Očkaik, ktorý pripravil pútavú a veľmi zaujímavú prezentáciu o živote v našej
obci počas druhej (2.) svetovej vojny. Súčasne, by starostka chcela pripomenúť sobotňajšie
odpoludnie, že sú pozvané všetky organizácie, resp. spoločenské organizácie v našej obci na
túto akciu na ihrisko.
K bodu 9. Návrh na uznesenie
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa – prevádza súhrnné čítanie prijatých uznesení; prijaté
uznesenia/u-421/2020 až u-433/2020 z trinásteho mimoriadneho zasadnutia OcZ v Gemerskej
Polome.

K bodu 10. Záver zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie prítomným poslancom možnosť
nosiť si na zasadnutia aj notebooky, resp. materiály budú dostávať na USB kľúčoch týždeň pred
zastupiteľstvom; po zasadnutí ich poprosí zostať popodpisovať personálne papiere. Starostka
ďakuje všetkým za účasť a ukončuje zasadnutie OcZ. Zasadnutie je ukončené o 17,43 hodine
(dňa: 21. 08. 2020).
Zapísala: Dana Červenáková

Mgr. Lillian B r o n ď o š o v á,
starostka obce
O v e r o v a t e l i a:
Bc. Jana F e r e n č í k o v á :

JUDr. Vladimír O č k a i k:

