08. december 2018
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obec Gemerská Poloma

U z n e s e n i e č. 1/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
a) b e r i e n a

vedomie

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvolenej starostky,
b) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana
Červenáková, Juraj Dovala, Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej
Tompoš zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 2/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
_________________________________________________________________________
K návrhu na zriadenie obecnej rady, určeniu náplne jej práce a voľbe jej členov.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
neschvaľuje
zriadenie obecnej rady.
Hlasovanie:

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

1 poslanec

U z n e s e n i e č. 3/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe
predsedov a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
A) z r i a ď u j e komisie, a to:
Finančnú komisiu
Komisia vzdelávania, kultúry a športu
Komisia stavebná a životného prostredia
Sociálna a bytová komisia
Komisiu na vybavovanie žiadostí a sťažností
B) u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
1. Finančnej komisie
a) podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce aj na jeho zmenách
b) dohliada na hospodárenie s majetkom obce, na inventarizáciu majetku obce
c) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
d) zaujíma stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, k územnému plánu obce
e) dozerá na financovanie, rozpočty, správy o hospodárení škôl a školských zariadení
f) vypracúva stanovisko k dotáciám schvaľovaným obecným zastupiteľstvom pre spoločenské
organizácie
2. Komisie vzdelávania, kultúry a športu
a) príprava a organizácia kultúrno-spoločenských, turistických a športových podujatí v našej
obci pod hlavičkou obce,
b) spolupráca pri organizovaní akcií s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci a miestnou
ZŠ
3. Komisie stavebnej a životného prostredia
a) vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru - spracúva a predkladá stanoviská
ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na
území obce,
b) predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného
plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
c) vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce
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d) spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, kontroluje nakladanie s komunálnym
odpadom, zásobovanie vodou, odpadové vody
e) spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene
f) predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
g) spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
h) podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
i) podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných
priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
4. Sociálnej a bytovej komisia
sociálnu starostlivosť o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov
pomoc pri umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb
pomoc rodičom s deťmi a spoločensky neprispôsobivých občanom obce
koncepciu rozvoja a údržby bytového fondu obce
prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce
vydávanie stanovísk na uzatváranie nájomných zmlúv a výmeny bytov
vo vlastníctve obce
g) spolupráca s neštátnymi subjektami občianskymi združeniami a charitou na úseku sociálnej
starostlivosti

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností
plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti v súlade so zákonom SNR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
C) v o l í
1.
a) predsedu Finančnej komisie: PhDr. Ivanu Antalovú
b) členov komisie:
a. poslancov: Janku Ciberajovú, Mgr. Alicu Nemčkovú
2.
a) predsedu Komisie vzdelávania, kultúry a športu: Mariana Ferenca
b) členov komisie:
a. poslancov: Janku Ciberajovú, Ondreja Tompoša
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: MVDr. Viktora Demku, Mgr.
Alenu Greškovú, Mareka Vaisa
3.
a) predsedu Komisie stavebnej a životného prostredia: Ondreja Tompoša
b) členov komisie:
a. poslancov: Juraja Dovalu, Mariana Ferenca, Máriu Spišákovú
b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Eriku Olexovú.
4.
a) predsedu Sociálnej a bytovej komisia: Mgr. Alicu Nemčkovú
b) členov komisie:
a. poslancov: Janku Ciberajovú, Mgr. Janu Červenákovú, Juraja Dovalu,
Máriu Spišákovú
5.
a) predsedu Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností: Mgr. Janu Červenákovú
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b) členov komisie:
a. poslancov: Juraja Dovalu, Mgr. Alicu Nemčkovú, Ondreja Tompoša
b. náhradníkov, poslancov: Janku Ciberajovú, Máriu Spišákovú.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 4/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K návrhu na 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 voľbe jej
členov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
A)

zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

B)

volí
a) predsedu komisie Janku Ciberajovú,
b) členov komisie:
PhDr. Ivanu Antalovú, Mariana Ferenca.

Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 5/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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poveruje
poslanca Mariana Ferenca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 6/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K návrhu na určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 2532/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. mesačný plat starostky Mgr. Lillian Bronďošovej
vo výške 2099,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 7/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
V zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
b e r i e na v e d o m i e
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poverenie PhDr. Ivany Antalovej zastupovaním starostky obce Mgr. Lillian Bronďošovej počas
neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, a to na celé funkčné obdobie rokov 2018
– 2022.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 8/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 12. Schválenie piatej úpravy rozpočtu obce na rok 2018
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
a) berie na vedomie
- rozpočtové opatrenie – 5. úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na 4. úpravu rozpočtu obce Gemerská
Poloma ku dňu 08. 12. 2018,
b) schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma na rok 2018 s platnosťou od 08. 12. 2018 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Gemerská Poloma, a to úpravou zvýšenia
výdavkov a príjmov rozpočtu obce o 13 513,00 EUR.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 9/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
v zmysle 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 obce k návrhu rozpočtu obce Gemerská Poloma pre rok
2019
- návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2019 a 2021 podľa predloženého návrhu
b) schvaľuje
rozpočet obce Gemerská Poloma na rok 2019 ako záväzný.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 10/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 14. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
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 na prvý polrok roku 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 11/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
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K bodu 15. Schválenie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
predložený návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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.
II.
u z n á š a sa
na VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 12/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 16. Schválenie Dodatku č. 2/2018 k VZN č. 3/2016 o verejnej kanalizácii
a odpadových vodách na území obce Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
predložený návrh Dodatku č. 2/2018 k VZN č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových
vodách na území obce Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma v súlade s § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
II.
u z n á š a sa
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na Dodatku č. 2/2018 k VZN č. 3/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území
obce Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 13/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 17. Schválenie Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu
obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných
bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu.
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
prerokovalo
predložený návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných
nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej
zábezpeky na užívanie bytu.
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.
II.
u z n á š a sa
na Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na
užívanie bytu.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 14/2018/ust.
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z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 18. Schválenie predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 18.1 predaj nehnuteľností/PD 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. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p.,
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 4 písm. B bod 10 e)
I.
prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol
zverejnený v zmysle uznesenia č. 343/2018 zo dňa 07. 11. 2018 na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce dňa 08. 11. 2018 do 08. 12. 2018 vrátane, a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcely registra „E“ číslo:
658 ostatná plocha o výmere 182 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 pod B1 v podiele
1/1
a v podielovom spoluvlastníctve obce Gemerská Poloma
v k. ú. Gemerská Poloma, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcely registra „E“ číslo:
671 trvalý trávny porast o výmere 67 m2 zapísaná na liste vlastníctva 2518 pod B1 v podiele
6/18
z dôvodu vysporiadanie pozemkov pod zastavanou stavbou (bytové domy) vrátane priľahlej
plochy vo vlastníctve nadobúdateľa Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma, P. K.
Hostinského s. č. 28, 049 22 Gemerská Poloma. Obec žiadané pozemky nevyužíva a sú trvale
nadbytočné.
II.
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcely registra „E“ číslo:
658 ostatná plocha o výmere 182 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1348 pod B1 v podiele
1/1
a v podielovom spoluvlastníctve obce Gemerská Poloma
v k. ú. Gemerská Poloma, pôvodné katastrálne územie Malá Poloma parcely registra „E“ číslo:
671 trvalý trávny porast o výmere 81 m2 zapísaná na liste vlastníctva 2518 pod B1 v podiele
6/18
do vlastníctva Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma, P. K. Hostinského s. č. 28, 049
22 Gemerská Poloma, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, č. z. oddielu: Dr.,
vložka č. 66/V, IČO: 00 202 606 v zastúpení: Ing. Zuzana Subovitsová, predseda
predstavenstva a Štefan Tomášik, člen predstavenstva Družstva
podiel k parcelám registra „E“ číslo:
658 ostatná plocha o výmere 182 m2 – spolu podiel 1/1 – výmera podielu je 182 m2
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671 trvalý trávny porast o výmere 67 m2 – spolu podiel 1/3 – výmera podielu je 23 m2
za kúpnu cenu vo výške 3,30 EUR (slovom: Tri eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový
(1m2). Celková cena za 205 m2 činí po zaokrúhlení 676,50 EUR (slovom: Šesťsto
sedemdesiatšesť eur a päťdesiat centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer prevodu sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa vysporiadanie pozemkov pod zastavanou stavbou (bytové domy)
vrátane priľahlej plochy vo vlastníctve nadobúdateľa Poľnohospodárskeho družstva Gemerská
Poloma, P. K. Hostinského s. č. 28, 049 22 Gemerská Poloma, ktorý svojím umiestnením tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou – plocha tvoriaca prístupovú cestu k bytovému domu a plocha
využívaná ako dvor k nehnuteľnosti, pozemok je riadne oplotený a využívaný nájomníkmi.
Obec žiadané pozemky nevyužíva a sú trvale nadbytočné.
Náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
zástupkyňu starostu obce zabezpečiť:
- uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
- 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 28. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi.

U z n e s e n i e č. 15/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 18. Schválenie predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 18.2 predaj nehnuteľností/Zuzana ....
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
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v súlade s § 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, ktorý bol
zverejnený v zmysle uznesenia č. 345/2018 zo dňa 07. 11. 2018 na úradnej tabuli obce a na
webovej stránke obce dňa 08. 11. 2018 do 08. 12. 2018 vrátane, a to:
- novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ č. 229/4 ostatná plocha o výmere 126 m2,
ktorá vznikla z parciel registra „C“ číslo 1263/1 – diel 1 o výmere 17 m2 a parciel registra „E“
číslo 2594/1 - diel 5 o výmere 9 m2 a 2654 – diel 8 o výmere 100 m2
- novovytvoreného pozemku parcela registra „C“ č. 229/5 ostatná plocha o výmere 579 m2,
ktorá vznikla z parciel registra „C“ číslo 1263/1 – diel 2 o výmere 2 m2 a parciel registra „E“
číslo 2594/1 – diel 6 o výmere 9 m2 a 2654 – diel 9 o výmere 568 m2
oddelených geometrickým plánom č. 191/2018 zo dňa 13. 09. 2018, vyhotoviteľa GEOTOP
Košice s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným dňa 27. 09. 2018 pod č. 273/18
od pozemkov nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných na LV 1348:
parcely registra „E“, pôvodné k. ú. Veľká Poloma, číslo
- 2594/1 ostatná plocha o výmere 1030 m2 v podiele 1/1
- 2654 ostatná plocha o výmere 1008 m2 v podiele 1/1
parcely registra „C“ číslo
- 1263/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4259 m2 v podiele 1/1
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je - znemožnenia prístupu k nehnuteľnosti
(domu) žiadateľky.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
- novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ č. 229/4 ostatná plocha o výmere 126 m2,
ktorá vznikla z parciel registra „C“ číslo 1263/1 – diel 1 o výmere 17 m2 a parciel registra „E“
číslo 2594/1 - diel 5 o výmere 9 m2 a 2654 – diel 8 o výmere 100 m2
- novovytvoreného pozemku parcela registra „C“ č. 229/5 ostatná plocha o výmere 579 m2,
ktorá vznikla z parciel registra „C“ číslo 1263/1 – diel 2 o výmere 2 m2 a parciel registra „E“
číslo 2594/1 – diel 6 o výmere 9 m2 a 2654 – diel 9 o výmere 568 m2
celkom 705 m2
oddelených geometrickým plánom č. 191/2018 zo dňa 13. 09. 2018, vyhotoviteľa GEOTOP
Košice s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, úradne overeným dňa 27. 09. 2018 pod č. 273/18
od pozemkov nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných na LV 1348:
parcely registra „E“, pôvodné k. ú. Veľká Poloma, číslo
- 2594/1 ostatná plocha o výmere 1030 m2 v podiele 1/1
- 2654 ostatná plocha o výmere 1008 m2 v podiele 1/1
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parcely registra „C“ číslo
- 1263/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4259 m2 v podiele 1/1
do výlučného vlastníctva Zuzany .... , narodenej .... , trvale bytom .... , 049 22 Gemerská
Poloma za kúpnu cenu: 3,30 EUR (slovom: Tri eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový
(1 m2). Spolu: 2326,50 EUR (slovom: dvetisíctristodvadsaťšesť eur a päťdesiat centov) za 705
m2 .
Zvyšok parciel registra „E“ číslo 2594/1 a 2654 a registra „C“ číslo 1263/1 zostáva
v pôvodnom vlastníctve, to je vo vlastníctve obce Gemerská Poloma.
Zámer prevodu sa vykonáva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov; pozemky sa nachádzajú za
rodinným domom žiadateľky a tvoria jediný možný prístup k nehnuteľnosti; obec žiadané
pozemky nevyužíva a sú trvalo nadbytočné, preto navrhuje ich odpredaj žiadateľke, ktorá
o pozemky požiadala.
Náklady spojené s prevodom majetku znáša kupujúca Zuzana .... , trvale bytom .... , 049 22
Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť:
- uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia,
- 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 28. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 16/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 18. Schválenie predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 18.3 prenájom nehnuteľnosti/pridelenie uvoľneného nájomného bytu/7 b. j./Jaroslav ....
Strana 13 z 19

Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n.
p.,
v súlade s VZN č. 1/2018 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe
výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu,
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c).
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený
v zmysle uznesenia č. 346/2018 zo dňa 07. 11. 2018 na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce dňa 08. 11. 2018 do 08. 12. 2018 vrátane, a to:
uvoľnenej nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 1 na prízemí v dome so súpisným číslom 486,
na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Jaroslava .... trvalý pobyt: .... , 049 22
Gemerská Poloma, na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa 09. 12. 2018 do 08. 12. 2019, za výšku
mesačného nájomného: 118,26 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa § 12 ods.
3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako
prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu; v súčasnosti
býva u známeho, ktorý žije v spoločnej domácnosti s priateľkou; je riadne zamestnaný a má
trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom
nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
uvoľnenej nehnuteľnosti: 2 – izbového bytu č. 1 na prízemí v dome so súpisným číslom 486,
na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Jaroslavovi .... , trvale bytom .... , 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa 09. 12. 2018 do 08. 12. 2019
za výšku mesačného nájomného: 118,26 EUR
s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľ sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu; v súčasnosti býva u známeho, ktorý žije v spoločnej domácnosti s priateľkou; je riadne
zamestnaný a má trvalý pobyt v obci Gemerská Poloma.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
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starostku obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 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 do 28. 02. 2019.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 28. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 17/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 18. Schválenie predaja a prenájmu nehnuteľného majetku obce
K bodu 18.1 prenájom nehnuteľnosti/pridelenie uvoľneného nájomného bytu/6 b.
j./Magdaléna ....
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 ods. 6 písm. c).
I.
prerokovalo
návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, ktorý bol zverejnený
v zmysle uznesenia č. 347/2018 zo dňa 07. 11. 2018 na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke obce dňa 08. 11. 2018 do 08. 12. 2018 vrátane, a to:
uvoľnenej nehnuteľnosti: 1 – izbového bytu č. 2 na prízemí v dome so súpisným číslom 756/18,
na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pre nájomcu: Magdalénu .... trvalý pobyt: ...., 049 34
Markuška, na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021, za výšku
mesačného nájomného: 147,40 EUR s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa § 12 ods.
3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ako
prípad hodný osobitného zreteľa: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú situáciu;
v súčasnosti býva u iných príbuzných; plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do obce
Gemerská Poloma k priamym príbuzným – synovi s rodinou, a to zo zdravotných dôvodov.
II.
schvaľuje
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podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p. prenájom
nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma, a to:
uvoľnenej nehnuteľnosti: 1 – izbového bytu č. 2 na prízemí v dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome
Magdaléne .... , trvale bytom ...., 049 34 Markuška
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 96,40 EUR
s možnosťou opakovaného prenájmu bytu podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je: žiadateľka sa snaží vyriešiť svoju bytovú
situáciu; v súčasnosti býva u iných príbuzných; plánuje sa presťahovať s trvalým pobytom do
obce Gemerská Poloma k priamym príbuzným – synovi s rodinou, a to zo zdravotných
dôvodov.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prenájmu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
III.
žiada
starostku obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia 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 do 28. 02. 2019.
IV.
určuje
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 28. 02. 2019.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 18/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K návrhu Zásady odmeňovania poslancov, členov obecnej rady a volených členov komisií
v obci Gemerská Poloma
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
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prerokovalo
návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov obecnej rady a volených členov komisií v obci
Gemerská Poloma.
II.
schvaľuje
v súlade s § 11 ods.4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
Zásady odmeňovania poslancov, členov obecnej rady a volených členov komisií v obci
Gemerská Poloma podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 19/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 19. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Gemerská Poloma na
roky 2016 – 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
I.
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Gemerská Poloma na roky 2016 – 2020.
II.
žiada
starostku obce zabezpečiť zverejnenie Programu odpadového hospodárstva obce Gemerská
Poloma na roky 2016 – 2020 na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi
Strana 17 z 19

U z n e s e n i e č. 20/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 20. Rôzne
K bodu 20. 1 Rôzne/ Rôzne/zodpovedný redaktor Polomských novín
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
v súlade so zákonom NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I.
prerokovalo
návrh na zmenu zodpovedného redaktora Polomských novín.
II.
schvaľuje
za zodpovedného redaktora Polomských novín Mgr. Lillian Bronďošovú, starostku obce
Gemerská Poloma.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 21/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 20. Rôzne
K bodu 20. 2 /Rôzne/ Prijímanie podnetov a požiadaviek občanov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade § 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
návrh starostky obce rozdelenie územia obce na väčšie časti podľa jednotlivých ulíc obce
Gemerská Poloma pre prijímanie podnetov a požiadaviek občanov obce takto:
a) poslanci: Ondrej Tompoš, Mgr. Alica Nemčková
– ulice: Turecká, Pionierov, Záhradná, Nová, Mierová, Kukučínová, Staničná, Šafáriková
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b) poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Mgr. Jana Červenáková
– ulice: Betliarska, Hlavná, Jarková, Hviezdoslavová, Patrizánska
c) poslanci: Marian Ferenc, Janka Ciberajová
– ulice: Sládkovičová, Pokroková, Fraňa Kráľa, 9. mája, Dovčíková I. Dovčíková II., Lipová,
Letná
d) poslanci: Juraj Dovala, Mária Spišáková
– ulice: Krátka, Slanská, Námestie SNP, Madáčová, Dobšinská, P. K. Hostinského,
Súlovská, Družstevná
e) starostka obce: Mgr. Lillian Bronďočová
– Huta, Podsúlová, Hámor.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi

U z n e s e n i e č. 22/2018/ust.
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce
Gemerská Poloma, zo dňa 08. 12. 2018
__________________________________________________________________________
K bodu 20. Rôzne
K bodu 20. 3 /Rôzne/sčítanie psov
Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
žiada
poslancov obecného zastupiteľstva vykonať sčítanie psov podľa jednotlivých ulíc obce
Gemerská Poloma v zmysle uznesenia č. 21/2018/ust.
Hlasovanie:
za:
8 poslancov
PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Juraj Dovala,
Marian Ferenc, Mgr. Alica Nemčková, Mária Spišáková, Ondrej Tompoš,
proti:
0 poslancov
zdržal sa hlasovania:
0 poslancov
neprítomný pri hlasovaní: 1 poslanec
Ing. Jaroslav Vešelínyi
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