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Obec Gemerská Poloma
15/OcZ/2020/7/riadne/rokovania a uznášania schopné/neverejné
Zápisnica
napísaná v priebehu pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej
Polome, ktoré sa koná dňa 29. októbra 2020 so začiatkom o 17,00 hodine
v sále obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211).

Prítomní:
Poslanci:

Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
Neprítomný (j. č.): Ďalší prítomní:
Dana Červenáková, zamestnanec obce
Verejnosť:
bez.
(Poznámka: V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 obecné
zastupiteľstvo sa koná bez účasti verejnosti.)
Starostka obce vedie pätnáste riadne 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
internetovom sídle obce a informačnej tabuli obce.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce vedie pätnáste riadne 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 rokovania a uznášania schopné.
Starostka obce oboznamuje prítomných s programom zasadnutia.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie účasti obce na projekte „Rozvoj energetických služieb v obci Gemerská Poloma“
v rámci výzvy na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
4. Schválenie účasti obce na projekte zabezpečenia vybavenia jedálne pri Základnej škole
Gemerská Poloma v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách
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5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver zasadnutia
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – sa pýta, či má niekto návrh na zmenu v programe
rokovania, resp. pozmenenie programu.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
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.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce navrhuje do návrhovej komisie, ktorá spracuje návrh
uznesení:
Návrhová komisia: PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, JUDr. Vladimír Očkaik.
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
Zapisovateľka: Dana Červenáková
Overovatelia zápisnice: Bc. Jana Ferenčíková, Stanislav Kučerák.

K bodu 3. Schválenie účasti obce na projekte „Rozvoj energetických služieb v obci
Gemerská Poloma“ v rámci výzvy na Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni
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Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29.10.2020 k bodu
rokovania č. 3
Názov materiálu: Schválenie účasti obce na projekte „Rozvoj energetických služieb v obci
Gemerská Poloma“ v rámci výzvy na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej
úrovni
Materiál k bodu rokovania: návrh na uznesenie, dôvodová správa, znenie výzvy
Príloha iná: Znenie výzvy č. OPKZP-PO4-SC441-2019-53/samostatná príloha
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Energetický audit je v zmysle zákona č. 321/2014
Z. z. o efektívnosti pri používaní energie systematický postup na získanie dostatočných
informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie,
na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Energetický
audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho
cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej
náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického
prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z
energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Zámerom
vypracovania energetických auditov nasledovných verejných budov vo vlastníctve obce
Gemerská Poloma je využitie tohto nástroja v rozhodovacom procese pri rekonštrukcii
jednotlivých budov a ako podklad projekčných a rekonštrukčných prác, bez ktorého nie je
možné žiadať o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU a iných
grantov. Pre obec to znamená finančnú úsporu pri obstarávaní projektových dokumentácií,
súčasne dá skutkový obraz o stave jednotlivých nehnuteľností. Budovy, na ktoré sa vzťahuje
vypracovanie účelového energetického auditu: obecný úrad, materská škola, hasičská
zbrojnica, kultúrny dom, zdravotné stredisko, budova základnej školy, školská jedáleň a družina
mládeže, telocvičňa. Obec už začala proces verejného obstarávania, v ktorom máme vyčíslenú
predpokladanú hodnotu zákazky. Pri 5 %-nej spoluúčasti obce to predstavuje výšku maximálne
1 000,00 EUR, ktorú bude musieť dofinancovať obec z vlastných zdrojov. Neoprávnené
výdavky projektu sa týkajú výdavkov v súvislosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, poradenstvo, verejné obstarávanie a externý manažment v prípade úspešnosti
projektu. Znenie výzvy č. OPKZP-PO4-SC441-2019-53/priložená v prílohe materiálu.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za a) zapojenie obce Gemerská
Poloma Gemerská Poloma do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu kvalita životného prostredia s kódom výzvy, ktorý už prečítala,
s projektom „Rozvoj energetických služieb v obci Gemerská Poloma“; b) spolufinancovanie
tohto projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, maximálne do výšky
1 000,00 EUR; c) dofinancovanie neoprávnených výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu
z vlastných zdrojov obce/návrh na uznesenie.
U z n e s e n i e č. 469/2020
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z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Schválenie účasti obce na projekte „Rozvoj energetických služieb v obci
Gemerská Poloma“ v rámci výzvy na Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
neschvaľuje
zapojenie obce Gemerská Poloma do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZPPO4-SC441-2019-53, s projektom „Rozvoj energetických služieb v obci Gemerská Poloma“,
b)
spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
maximálne do výšky 1 000,00 EUR,
c)
dofinancovanie neoprávnených výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu z vlastných
zdrojov obce,
d)
podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rozvoj
energetických služieb v obci Gemerská Poloma“ na Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru,
e)
realizáciu postupu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie
príslušnej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na dodanie energetických auditov.
Hlasovanie:
za:
3 poslanci
PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
2 poslanci
Stanislav Kučerák, JUDr. Vladimír Očkaik
nehlasoval/a:
0 poslancov
neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
Starostka obce konštatuje, že uznesenie nie je prijaté.

K bodu 4. Schválenie účasti obce na projekte zabezpečenia vybavenia jedálne pri
Základnej škole Gemerská Poloma v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a
stredných školách
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Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29.10.2020 k bodu
rokovania č. 4
Názov materiálu: Schválenie účasti obce na projekte zabezpečenia vybavenia jedálne pri
Základnej škole Gemerská Poloma v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných
a stredných školách
Materiál k bodu rokovania: návrh na uznesenie, dôvodová správa, znenie výzvy
Príloha iná: Znenie Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie
MŠVVaŠ SR/samostatná príloha
K bodu 4.1/informácia, zapojenie obce do výzvy
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – Zo zoznamu vyplýva, že ide o zariadenia, ktoré sú
v neustálom používaní už približne 20 rokov, sú teda zastarané. Napriek tomu je toto zariadenie
v primeranom stave a v plnom rozsahu plní svoj účel, okrem smažiacich panvíc, ktoré sú na
hranici životnosti. Proces prípravy mnohých druhov jedál, množstvo spotrebovaných energií,
vrátane náročnosti obsluhy by podstatne zjednodušilo, skrátilo, resp. znížilo používanie
školskou jedálňou požadovaného konvektomatu. Jeho obstarávacia cena s parametrami
prispôsobenými terajšej prevádzke našej školskej jedálne sa pohybuje v závislosti od typu
približne na úrovni od 5 000,00 EUR až 6 000,00 EUR. Školská jedáleň pripravuje jedlo pre
viac ako 200 stravníkov denne. Obec má záujem sa zapojiť do výzvy oznámenej Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR práve na doplnenie zariadenia našej školskej jedálne,
prioritne konvektomatu. Minimálna výška poskytnutej dotácie je vo výške 1 701,00 EUR
a maximálna vo výške 5 000,00 EUR. Naša jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti našej obce
spĺňa všetky podmienky pre uchádzanie sa získanie dotácie. Prípadný rozdiel medzi
poskytnutou dotáciou a obstarávacou cenou zariadenia bude musieť pokryť samotná obec
z vlastných zdrojov.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať k bodu 4.1/informácia, zapojenie obce

do výzvy – a) zapojenie obce Gemerská Poloma do výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách za účelom obstarania
nového kuchynského zariadenia jedálne pri Základnej škole Gemerská Poloma; b)
dofinancovanie obstarania zariadenia školskej jedálne z vlastných zdrojov obce, maximálne do
výšky 2000,00 EUR.
U z n e s e n i e č. 470/2020
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
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K bodu 4. Schválenie účasti obce na projekte zabezpečenia vybavenia jedálne pri
Základnej škole Gemerská Poloma v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a
stredných školách
K bodu 4.1 informácia, zapojenie obce do výzvy
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o stave a vybavení kuchynského zariadenia školskej jedálne vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma, potrebe obstarania konvektomatu a možnosti čerpania
dotácie v rámci aktuálneho oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných
školách.
II.
schvaľuje
a)
zapojenie obce Gemerská Poloma do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia
školskej jedálne v základných a stredných školách za účelom obstarania nového kuchynského
zariadenia jedálne pri Základnej škole Gemerská Poloma,
b)
dofinancovanie obstarania zariadenia školskej jedálne z vlastných zdrojov obce, maximálne do
výšky 2 000,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
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 4.2 podanie žiadosti
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať: obecné zastupiteľstvo žiada
starostku obce o: a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej
jedálne pri Základnej škole Gemerská Poloma na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky; b) realizáciu postupu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom na dodanie
kuchynského zariadenia.
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U z n e s e n i e č. 471/2020
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 09. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Schválenie účasti obce na projekte zabezpečenia vybavenia jedálne pri
Základnej škole Gemerská Poloma v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a
stredných školách
K bodu 4.2 podanie žiadosti
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
žiada
starostku obce o:
a)
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri Základnej
škole Gemerská Poloma na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,
b)
realizáciu postupu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie
príslušnej kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom na dodanie kuchynského zariadenia.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
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. Interpelácie poslancov
JUDr. Vladimír Očkaik, poslanec –1. na stránke obce je zverejnená faktúra o dokúpení rúr
občanom obce 45 metrov za 90,00 EUR, čo je v poriadku, len mu tam chýba priemer týchto
rúr, hrúbka steny – je to zmätočná informácia pre občanov. 2. Na základe požiadania občanov
interpeluje, že ku čističke odpadového potrubia sa vypúšťajú splašky z modrého auta fekálneho,
čo vytvára problém odtoku splašiek občanov Tureckej ulice – chcú vedieť, či toto auto má
povolenie, kto za to zodpovedá – nebola na stránkach obce faktúra. 3. Bolo povedané, že či
obecný úrad chce rodinu spod cintorína v Malej Polome umiestniť do niektorej z ulíc obce tak,
že im kúpi dom, alebo resp. dá do nájmu – je to taká znepokojujúca pre túto časť týchto ulíc
v blízkosti, či obec toto mieni robiť. 4. Nevedel nikde nájsť na stránkach obce pracovný
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poriadok, stránka mu otvorí a je tam starosta, pýta sa či obec toto má – potreboval by vedieť
kde to nájde.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva na vedomie: podľa rokovacieho poriadku dá
odpovede na jednotlivé body, ktoré nevie hneď odpovedať do 15 dní; faktúru – zistí; ČOV-ka,
čistička, modré auto – tiež zistí; čo sa týka Kalmanovcov/kúpa domu od obce ide o zmätočnú
informáciu – o tomto sa ani nerozprávalo a pracovný poriadok dá k dispozícii. Starostka sa pýta
na ďalšie interpelácie poslancov. Starostka obce konštatuje, že nik iný z poslancov
neinterpeloval/iné interpelácie nie sú.
Bez uznesenia.

K bodu 6. Rôzne
K bodu 6.1 rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29.10.2020 k bodu
rokovania č. 6
Názov materiálu: Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č. 297/2020 z 27. 10. 2020 o
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy
Materiál k bodu rokovania: návrh na uznesenie, dôvodová správa
Príloha iná: Zbierka zákonov Slovenskej republiky ročník 2020 – rozhodnutie č. 297 predsedu
NR SR z 27. 10. 2020 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí; Príloha č. 1; Príloha č.
2.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – predkladá Rozhodnutie predsedu Národnej rady
SR č. 297/2020 z 27. 10. 2020 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy, ktoré bolo doručené
dnes (29. 10. 2020) na obecný úrad s tým, že v obci Gemerská Poloma sa uprázdnili štyri (4)
mandáty poslancov do obecného zastupiteľstva a na tieto miesta nie sú náhradníci. Obec
Gemerská Poloma v zastúpení starostkou obce Gemerská Poloma Mgr. Lillianou Bronďošovou
zaslala 02. 09. 2020 žiadosť o vyhlásenie volieb na Ministerstvo vnútra SR v zmysle § 181 ods.
3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznamuje poslancom, že
predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil ich konanie na sobotu 15. mája 2021. Rozhodnutie č. 297/2020 Z. z. o vyhlásení volieb
je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Pýta sa, či je k tomu nejaká otázka.
Diskusia k bodu: bez pripomienok.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať za: obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostky obce o Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č. 297/2020
z 27. 10. 2020 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
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U z n e s e n i e č. 472/2020
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 10. 2020
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Rôzne
K bodu 6.1 voľby do orgánov samosprávy obcí/Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR č.
297/2020 z 27. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o Rozhodnutí predsedu Národnej rady SR č. 297/2020 z 27. 10. 2020
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
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 6.2 celoplošné testovanie v obci Gemerská Poloma/COVID-19, informácie
Prílohu zápisnice tvorí materiál: Pre rokovanie obecného zastupiteľstva obce Gemerská
Poloma na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome dňa 29.10.2020 k bodu
rokovania č. 6
Názov materiálu: bez
Materiál k bodu rokovania: návrh na uznesenie, dôvodová správa, znenie výzvy
Príloha iná: komunálny spravodaj, 15/2020, ZMOS, manuál k celoplošnému testovaniu
„spoločná zodpovednosť“/samostatná príloha
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – hovorí: celoplošné testovanie, ktoré sa týka aj našej
obce je rozdelené na dva (2) dni. V prípade nejakej otázky sa môžu poslanci pýtať. Všetky
informácie boli vyhlásené a zverejnené aj na webovom sídle našej obce, na facebooku našej
obce, každému občanovi bola informácia na letáku zaslaná do schránky presne s časovým
rozdelením podľa ulíc. V našej obci sa má otestovať zhruba 1 700 až 1 800 obyvateľov/občanov
našej obce, resp. aj tých, ktorí sa zdržujú na území našej obce. Obec má zriadené jedno odberné
miesto s tým, že ešte stále vybavuje, aby v rámci jedného odberového miesta mala zriadené dva
(2) tímy zdravotníkov, aby to vôbec stihli od siedmej (7) do dvadsiatej druhej (22) za dva (2)
dni takýto vysoký počet otestovať, takže do zajtra dúfa, že sa rozhodne, pretože zdravotníkov
obec dostala len na jeden (1) tím zdravotnícky, aby týmto spôsobom vedeli aj urýchliť
testovanie a aj zabezpečiť, že sa vôbec stihne, pretože posledný odber má byť uskutočnený
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21,30 – to znamená, tam je hneď pol hodina strata, takže dúfa, že ešte do zajtra sa jej to podarí
vybaviť. Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia: aktívne obec spolupracuje aj
s vojskom, aj s ostatnými zložkami – sú ústretoví, dohodli sa – čo nevie obec zabezpečiť,
zabezpečia oni. Na každom odbernom mieste bude zabezpečená aj služba polície, budú tam
dobrovoľníci, aj z radov hasičov, dobrovoľníci z radov občanov, ktorí budú nápomocní pri
jednotlivých usmerňovaniach obyvateľov a samozrejme aj dobrovoľníci zdravotníci, na
ktorých vlastne toto celé testovanie bude stáť. Odberné miesto obce je situované v exteriéri,
rozhodlo sa tak kvôli tomu, že aj odporúčali exteriérové testovanie kvôli tomu, že
neprichádzajú tam do blízkeho kontaktu aj do styku, je menšia pravdepodobnosť šírenia vírusu.
Vchod bude z Letnej ulice na ihrisko, po dvoch (2) stranách budú administratívne stany, za nimi
bude miesto na dezinfekciu a na odkašľanie, potom už zdravotnícke stany. Po odbere si občan
môže sadnúť pod prístrešok, resp. na tribúnu, budú vyznačené koridormi pásy, kde sa môže
presunúť, a potom na poslednom stanovišti si po výzve prevezme certifikát pozitívnosti, alebo
negatívnosti testu. Odíde vyznačenou cestou – stredom ihriska k multifunkčnému ihrisku na
Súlovskú (ulicu) – tam bude vlastne odchod z odberného miesta. Vyzýva poslancov pokiaľ
majú nejakú otázku, aby sa pýtali – pokiaľ vie odpovie, pokiaľ nie môžu sa so starostkou
dotazovať niekde inde. Susedná obec Henckovce má len okolo 300 obyvateľov pretestovať, tak
s p. starostkou sa dohodli, že keď bude nejaká potreba, žeby našej obci v tomto pomohli. Oni
testujú len jeden (1) deň. Takže testovať sa budú ľudia, občania – deti nad 10 rokov do 15 rokov,
ktoré sa preukážu preukazom poistenca, od 15 rokov občianskym preukazom a musia prísť deti
v doprovode dospelého človeka - zákonného zástupcu. Ostatní sa preukazujú občianskym
preukazom, osoby nad 65 rokov odporúčané testovanie nemusí byť aj v prípade zdravotných
komplikácii resp. imobility, alebo iných vážnych dôvodov. V prípade, keď sa občan nebude
testovať má povinnú 10 dňovú karanténu. Ostatné informácie, všetky sú na internete,
samozrejme ich aktualizujú, upravujú, takže obec sleduje toto dianie. Dúfa, že sa za tie dva dni
podarí a o týždeň sa zopakuje, už sa vychytajú chyby, možno budú múdrejší a tie obidve
celoplošné testovania dúfa, že zvládnu.
Bc. Jana Ferenčíková, poslankyňa – sa informuje vo veci zverejnenia štatistických údajov/ako
dopadne testovanie.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – toto nevie povedať, lebo v rámci ochrany osobných
údajov každý jeden zapojený do testovania dobrovoľník z radov občanov, administratívni
pracovníci podpisujú dokumenty, ktoré súvisia s GDPR na ochranu osobných údajov a tieto
všetky spracujú samozrejme zdravotníci, oni majú k tomu prístupy - konkrétne mená nevie
povedať, nevie sa k tomu vyjadriť - či obec dostane len číselne nejaký údaj z celkového
počtu/toľko je takých, toľko je takých – nevie, bude to rešpektovať a každý dostane, keď je
pozitívny usmernenie čo je povinný, čo musí a čo jeho rodina musí atď. – ďalšie pokyny, ten sa
musí podľa toho riadiť. Starostka sa pýta poslancov, či je nejaká otázka k tomuto.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva hlasovať vo veci informácie starostky obce
o celoplošnom testovaní.
U z n e s e n i e č. 473/2020
z pätnásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 29. 10. 2020
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___________________________________________________________________________
K bodu 6. Rôzne
K bodu 6.2 celoplošné testovanie v obci Gemerská Poloma/COVID-19, informácie
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
informáciu starostky obce o celoplošnom testovaní.
Hlasovanie:
za:
5 poslanci
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.
Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce – dáva poslancom priestor vyjadriť sa v bode rôzne.
Poslanci OcZ: bez vyjadrenia.

K bodu 7. Návrh na uznesenie
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa - prevádza súhrnné čítanie prijatých uznesení; prijaté
uznesenia/u-469/2020 až u-473/2020 z pätnásteho riadneho zasadnutia OcZ v Gemerskej
Polome.

K bodu 8. Záver zasadnutia
Starostka obce ďakuje poslancom za prítomnosť, praje hlavne veľa zdravia a trpezlivosť
a prípadne pomoc aspoň tým, že budú informovať občanov, ktorí sa budú pýtať ohľadne
testovania a budú ich vedieť nejakým spôsobom pomôcť, alebo poradiť. Ešte raz poslancom
ďakuje. Zasadnutie je ukončené o 17,40 hodine (dňa: 29. 10. 2020).
Zapísala: Dana Červenáková

Mgr. Lillian B r o n ď o š o v á,
starostka obce
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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

:

Stanislav K u č e r á k

:

