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Obec Gemerská Poloma
12/OcZ/2020/4-2. časť/riadne
Zápisnica
napísaná v priebehu druhej časti dvanásteho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, ktoré sa koná dňa 24. júla 2020 so začiatkom o 17,00 hodine
v sále obecného úradu v Gemerskej Polome (Námestie SNP, 211).

Prítomní:
Poslanci:

PhDr. Ivana Antalová
Juraj Dovala, Marian Ferenc,
Neprítomní (mn. č.): Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce,
Janka Ciberajová, Mgr. Jana Červenáková, Mgr. Alica Nemčková,
Mária Spišáková, Ondrej Tompoš, Ing. Jaroslav Vešelínyi
Poznámka:
ospravedlnenia tvoria prílohu zápisnice
Ďalší prítomní:
Dana Červenáková, Ing. Miroslav Michalka - zamestnanci obce,
Verejnosť:
Alena Švecová, Radoslav Švec, Emília Fafráková, Vladimíra Spišiaková,
Kamila Mitríková, Ondrej Zatroch.

Marian Ferenc, poslanec – po privítaní prítomným oznamuje, že:
- v zmysle zákona §12 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení a v zmysle Rokovacieho poriadku obce Gemerská Poloma článku
17 ods. 3. vety cit: „Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom“, sa
poslanec pýta zástupcu starostu obce PhDr. Ivany Antalovej, aby sa vyjadrila vo veci vedenia
dnešného zastupiteľstva.
Vyjadrenie zástupkyne starostky obce PhDr. Ivany Antalovej:
PhDr. Ivana Antalová, poslankyňa a zástupkyňa starostu obce – o d m i e t a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Marian Ferenc, poslanec – oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva – druhá časť
rokovania zo dňa 06. 07. 2020 je zvolané v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení.
Marian Ferenc, poslanec – 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 § 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.
Marian Ferenc, poslanec – konštatuje, že počet prítomných poslancov je 3 (tri) z celkového
počtu 9 (deväť) poslancov,
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v zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnení cit.: „Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je
vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové
zasadnutie“ a v zmysle článku 15 bod 6. platného Rokovacieho poriadku obce Gemerská
Poloma – cit.: V prípade, ak do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania nie je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, (t. j. obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé
rokovať a uznášať sa), starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie, poslanec na základe
citovaného konštatuje, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Marian Ferenc, poslanec – určuje za zapisovateľa a overovateľov dnešného zápisu zápisnice:
Zapisovateľka: Dana Červenáková
Overovatelia zápisnice: PhDr Ivana Antalová a Juraj Dovala
Marian Ferenc, poslanec po 30 minútach ďakuje všetkým za účasť a ukončuje zasadnutie OcZ.
Zasadnutie je ukončené o 17,30 hodine (dňa: 24. 07. 2020).
Zapísala: Dana Červenáková

Marian F e r e n c,
poslanec obecného zastupiteľstva
O v e r o v a t e l i a:

PhDr. Ivana A n t a l o v á :

Juraj D o v a l a
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