Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), 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
znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
257/2019 zo dňa 28. 10. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 3: trojizbového bytu na 2. poschodí v dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne,
WC, spálne, izby, kuchyne s obývačkou a balkóna celkovej ploche 62,33 m2; k bytu prislúchajú
aj tri spoločné sklady pre všetky byty na bicykle a kočíky – v dome so súpisným číslom 756/18
na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1174/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2 zapísaného na LV 2666, k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
Júlii Kašaiovej, trvale bytom Súlovská 73, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022
za výšku mesačného nájomného: 147,40 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa
riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 6 bytových jednotiek na Ulici 9. mája 756/18, ktoré
boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá
opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Júliu
Kašaiovú, trvale bytom Súlovská 73, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), 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

znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
259/2019 zo dňa 28. 10. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 1: trojizbového bytu na 1. poschodí v dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne,
WC, spálne, izby, kuchyne s obývačkou a balkóna celkovej ploche 62,33 m2; k bytu prislúchajú
aj tri spoločné sklady pre všetky byty na bicykle a kočíky – v dome so súpisným číslom 756/18
na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1174/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2 zapísaného na LV 2666, k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
Dominike Fajdekovej, trvale bytom 9. mája 756/18, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
za výšku mesačného nájomného: 147,40 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa
riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 6 bytových jednotiek na Ulici 9. mája 756/18, ktoré
boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá
opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Dominiku Fajdekovú trvale bytom 9. mája 756/18, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), 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
znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
260/2019 zo dňa 28. 10. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 5: trojizbového bytu na 3. poschodí v dome so súpisným číslom
756/18, na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne,
WC, spálne, izby, kuchyne s obývačkou a balkóna celkovej ploche 62,33 m2; k bytu prislúchajú
aj tri spoločné sklady pre všetky byty na bicykle a kočíky – v dome so súpisným číslom 756/18

na Ulici 9. mája v Gemerskej Polome, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1174/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2 zapísaného na LV 2666, k.
ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma
Mariane Šomšákovej, trvale bytom 9. mája 756/18, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
za výšku mesačného nájomného: 147,40 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľka si riadne plní
podmienky nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa
riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 6 bytových jednotiek na Ulici 9. mája 756/18, ktoré
boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b) zaoberá
opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Marianu Šomšákovú trvale bytom 9. mája 756/18, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 ods. 6 písm.
c), 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
znení dodatku č. 1/2018) vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č.
261/2019 zo dňa 28. 10. 2019
- nehnuteľnosti: bytu č. 1: dvojizbového bytu na prízemí v dome so súpisným číslom 486, na
Ulici Fraňa Kráľa v Gemerskej Polome pozostávajúceho zo vstupnej chodby, kúpeľne s WC,
kuchyne s obývačkou a spálne celkovej ploche 52,06 m2; k bytu prislúchajú aj tri spoločné
sklady pre všetky byty na bicykle a kočíky – v dome so súpisným číslom 486 na Fraňa Kráľa
v Gemerskej Polome, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 1172
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 zapísaného na LV 2515, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma
Jaroslavovi Sklenárovi Šestinovi st., trvale bytom Betliarska 305, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 09. 12. 2019 do 08. 12. 2020
za výšku mesačného nájomného: 118,26 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom; žiadateľ si riadne plní podmienky
nájmu; spĺňa finančné kritéria; má všetky záväzky voči obci uhradené; o byt sa riadne stará.
Obec Gemerská Poloma má vo vlastníctve 7 bytových jednotiek na Ulici Fraňa Kráľa 486,
ktoré boli postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky; na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) a b)
zaoberá opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v
nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Jaroslava Sklenára Šestinu st. trvale bytom Betliarska 305, 049 22 Gemerská Poloma bude
predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04.
12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
OBEC GEMERSKÁ POLOMA
Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma
_________________________________________________________________________
Oznámenie
o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Gemerská Poloma
formou obchodnej verejne súťaže
Uznesením obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome č. 266/2019 zo dňa 06. 11. 2019 bol
schválený zámer obce Gemerská Poloma na predaj prebytočného majetku obce, a to:
nehnuteľnosti:
s t a v b y:
rodinného domu na Ulici 9. mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p.
č. 393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obecGemerská Poloma na Ulici Námestie SNP;
garáže na Ulici 9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na p. č. 393/1
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1045 v podiele
1/1, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma na Ulici Námestie SNP
p o z e m k u:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“ číslo:
393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1;
393/2 záhrada o výmere 149 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1
formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v

znení neskorších predpisov za minimálnu cenu odpredaja 45 000,00 EUR
štyridsaťpäťtisíc eur).

(slovom:

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov
budú zverejnené:
- na úradnej tabuli a elektronických úradných tabuliach obce
- na internetových stránkach obce: www.gemerskapoloma.sk a www.slovensko.sk
- v regionálnej tlači (Polomské noviny, Korzár alebo Gemersko)
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy
poskytne obecný úrad v Gemerskej Polome, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma –
telefón:
0948 365 021,
e-mail:
starostka
obce
Mgr.
Lillian
Bronďošová,
obec@gemerskapoloma.sk

Mgr. Lillian B r o n ď o š o v á,
starostka obce
V Gemerskej Polome, dňa: 15. 11. 2019
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľností - pozemku a stavby
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská Poloma; s VZN č. 4/2015 o prenájme bytových
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Gemerská Poloma v z. n. d.; v zmysle uznesenia
č. 267/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nebytového priestoru – jeho časť, nebytový priestor bývalej ambulancie zubného lekára o
výmere podlahovej plochy 32 m2 nachádzajúceho sa v budove bývalého zdravotného strediska
súpisné číslo 461 postavenej na pozemku registra KN-C parcelné číslo1099 na Ulici Hlavná
v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348
subjektu
obchodné meno: Edita Bodnárová EDIT - OŠETROVATEĽSTVO
miesto podnikania: Fraňa Kráľa 463, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 31961363
v zastúpení: Bc. Edita Bodnárová
za účelom: vykonávania agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
na dobu určitú: 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 20,00 EUR za 1 mesiac ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podmienky prenájmu nehnuteľností:

- úhrady dodávky služieb spojených s nájmom a udržiavania prenajatého nebytového priestoru
t. j. náklady spojené s bežným užívaním prenajatého nebytového priestoru spojené s jeho
užívaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom pre agentúru domácej
ošetrovateľskej starostlivosti; priestory obec iným spôsobom nedokáže využiť, nik iný o nich
neprejavil záujem a obec má záujem poskytnúť nebytových priestorov pre podnikateľskú
činnosť; žiadateľka si riadne plní podmienky nájmu; všetky záväzky voči obci má uhradené;
o priestory sa riadne stará.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Editu
Bodnárovú EDIT, Fraňa Kráľa 463, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská
Poloma čl. 5 ods. 6 písm. c); v zmysle uznesenia č. 268/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nehnuteľnosti: nebytového priestoru – jeho časť, časť domu s prístavbou so súp. č. 197 s
podlahovou plochou 60 m2, postavený na parcele KN – C 1115/2 zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 314 m2, na Madáčovej ulici, evidovanom na Liste vlastníctva č. 404, k. ú.
Gemerská Poloma
Miroslavovi Nemčkovi trvale bytom Jarková 577, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01.07.2019 do 31. 12. 2020
za výšku mesačného nájomného: 20,00 EUR mesačne ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ časť predmetných priestorov využíva na uloženie
vlastného strojného vybavenie. Obec toho času nevyužíva celú podlahovú plochu objektu; časť
priestorov dokáže vhodne využiť na prenájom; Miroslav Nemčko je správcom a platcom
inžinierskych sietí viažucich sa k objektu, čo obci vzhľadom na rozsah doterajšieho využívania
prináša finančnú úsporu.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Miroslava Nemčka st., trvale bytom Jarková 577, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom
schvaľovania obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v z. n. p.; v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č. 269/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- stavby o výmere podlahovej plochy 62 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma, súpisné číslo 456 postavenej na pozemku registra KN-C
parcelné číslo1092 na Ulici Hlavná, zapísanej na LV č. 1348
subjektu
obchodné meno: Jaroslav Spišiak, Súlovská 124, 049 22 Gemerská Poloma
miesto podnikania: Hlavná 456, 049 22 Gemerská Poloma
IČO: 33 001 235
DIČ: 1025751474
v zastúpení: Jaroslav Spišiak
za účelom: prevádzkovanie vinotéky - Viecha
na dobu určitú: - s účinnosťou odo dňa 01.01.2020 do 31. 12. 2021
za nájomné: 1 EUR/1 mesiac/1m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podmienky prenájmu nehnuteľností:
- úhrady dodávky služieb spojených s nájmom a udržiavania prenajatého nebytového priestoru
t. j. náklady spojené s bežným užívaním prenajatého nebytového priestoru spojené s jeho
užívaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o opakovaný nájom pre prevádzku predajne, ktorej
priestory sú prispôsobené terajšiemu nájomcovi. Obec nemá iný zámer využitia nehnuteľností,
nik iný o nich neprejavil záujem. Žiadateľ si riadne plní podmienky nájmu; všetky záväzky voči
obci má uhradené; o priestory sa riadne stará.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre:
Jaroslava Spišiaka, Súlovská 124, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.; v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku
obcí v z. n. p.; v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo
vlastníctve obce Gemerská Poloma; v zmysle uznesenia č. 270/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nebytového priestoru pozostávajúceho z ambulancie, čakárne, dennej miestnosti, WC o
výmere podlahovej plochy 80 m2 nachádzajúceho sa v budove s. č. 461 postavenej na pozemku
reg. C-KN parcelné č. 1099 o celkovej výmere 298 m2 zastavaná plocha a nádvorie, na Ulici
Hlavná, k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 1348

s u b j e k t u:
meno a priezvisko: MUDr. Magdaléna Rodová
obchodné meno: ProfMed, s. r. o.
miesto podnikania: Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava
IČO: 36 589 616
za účelom: prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára
na dobu určitú: od 01.01.2020 do 31. 12. 2021
za nájomné: 55,00 EUR mesačne ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podmienky prenájmu nehnuteľností:
- úhrady dodávky služieb spojených s nájmom a udržiavania prenajatého nebytového priestoru
t. j. náklady spojené s bežným užívaním prenajatého nebytového priestoru spojené s jeho
užívaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o opakovaný nájom, MUDr. M. Rodová poskytuje
služby občanom obce Gemerská Poloma, je pre obec prínosom a je dobrým a bezproblémovým
nájomníkom, ktorý si plní všetky povinnosti. Obec nemá iný zámer využitia nehnuteľností, nik
iný o nich neprejavil záujem. Žiadateľka si riadne plní podmienky nájmu; všetky záväzky voči
obci má uhradené; o priestory sa riadne stará.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: MUDr.
Magdalénu Rodovú, Mierová 279/33, 048 01 Rožňava bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v zmysle uznesenia č. 271/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nehnuteľnosti: 1- izbového bytu, spoločných častí a zariadení bytového domu bytu č. 15
s celkovou podlahovou plochou 28,36 m2 pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti
a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bytovom
dome so súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného na pozemku parcely
registra „C“ parcelné číslo 1121 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 zapísaného na
LV 739, k. ú. Nižná Slaná
Libuši Červenákovej nar. .... , trvale bytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je snaha žiadateľky Libuši Červenákovej nar. .... , trvale
bytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma vyriešiť svoju bytovú situáciu; je v
rozvodovom konaní a bez ubytovania; sama sa stará sa o 3 maloleté deti (4 ročné, 3 ročné a 4
mesačné); je poberateľkou sociálnych dávok, v mieste trvalého pobytu nie je možné jej
ubytovanie z priestorových dôvodov.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Libušu
Červenákovú Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v zmysle uznesenia č. 272/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nehnuteľnosti: časť stavby - rodinného domu, bytového domu o výmere 77 m2
nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ číslo 373 o celkovej výmere 170 m2
zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma,
na Ulici Súľovská, zapísanej na LV č. 1348 s. č. 136, pozostávajúceho z 2 obytných miestností,
kuchyne, chodby, kúpeľne
Jakubovi Kučerákovi, trvale bytom Súľovská 136, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 40,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa ide o opakovaný nájom, nehnuteľnosť je nevyužívaná
obcou a zatiaľ neupotrebiteľná, nik iný o túto nehnuteľnosť neprejavil záujem a žiadateľ si
riadne plní podmienky nájmu.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Jakuba
Kučeráka, Súľovská 136, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v zmysle uznesenia č. 273/2019 zo dňa 06. 11. 2019

- nehnuteľnosti: časť stavby - rodinného domu, bytového domu o výmere 43,5 m2
nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ číslo 373 o celkovej výmere 170 m2
zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma,
na Ulici Súľovská, zapísanej na LV č. 1348 s. č. 136, pozostávajúceho z 1 obytnej miestnosti,
chodby, kúpeľne
Jánovi Rusňákovi, trvale bytom Súľovská 136, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 20,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa ide o opakovaný nájom, nehnuteľnosť je nevyužívaná
obcou a zatiaľ neupotrebiteľná, nik iný o túto nehnuteľnosť neprejavil záujem.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Jána
Rusňáka, Súľovská 136, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania obecného
zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v súlade s VZN č. 4/2015 o prenájme bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma v z. n. d ; v zmysle uznesenia č. 274/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nehnuteľnosti: stavbu - rodinný dom s. č. 443, nachádzajúci sa pozemku parcela registra
„C“ číslo 820 v katastrálnom území Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, na Ulici
Hviezdoslavova, zapísanej na LV č. 1348
Zuzane Jergovej, trvale bytom Hviezdoslavová 443, 049 22 Gemerská Poloma
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 35,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa ide o opakovaný nájom, nehnuteľnosť je nevyužívaná
obcou a zatiaľ neupotrebiteľná, nik iný o túto nehnuteľnosť neprejavil záujem.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Zuzanu
Jergovú, Hviezdoslavová 443, 049 22 Gemerská Poloma bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/
Obec Gemerská Poloma zverejňuje zámer prenájmu bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.; v súlade s

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.; v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce Gemerská Poloma čl. 5 vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma; v zmysle uznesenia č. 275/2019 zo dňa 06. 11. 2019
- nehnuteľnosti: bytového priestoru o výmere 49,83 m2 nachádzajúceho sa na 1. poschodí (3.
p.) bytového domu, vo vchode 0, súpisné číslo 44 postavenej na pozemku reg. č. 1114 zastavané
plochy a nádvoria C-KN o výmere 287 m2, na Ulici Dobšinskej, v katastrálnom území Nižná
Slaná, obce Nižná Slaná – závod, zapísanej na LV. č. 748 obce Gemerská Poloma;
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
prináležiaceho k predmetnému bytu vo výške 833/10000 nachádzajúceho sa na LV č. 748,
spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku, prináležiaceho k bytu vo výške 833/10000
nachádzajúceho sa na LV č. 748
Márii Széplakiovej, trvale bytom Dobšinská 44, 049 25 Nižná Slaná
na dobu určitú: s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
za výšku mesačného nájomného: 100,00 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o opakovaný nájom bezproblémovej nájomníčky,
nehnuteľnosť je nevyužívaná obcou a zatiaľ neupotrebiteľná, nik iný o túto nehnuteľnosť
neprejavil záujem, žiadateľka si riadne plní podmienky nájmu.
Zámer obce prenechať svoj majetok do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: Máriu
Széplakiovú, trvale bytom Dobšinská 44, 049 25 Nižná Slaná bude predmetom schvaľovania
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na rokovaní dňa: 04. 12. 2019.
Zverejnené: na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 19. 11. 2019 do 04. 12. 2019.
vrátane.
https://www.gemerskapoloma.sk/samosprava-1/uznesenia-oz/zamer/

