OBEC POLOMA

ZÁPISNICA
z 18. – 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polome
konaného dňa 05.05.2022 od 17.00 h. do 18.15 hod. v zasadačke OcÚ
Starosta obce:
Ing. Pavol Hanušovský

..................................................

Overovatelia:
Anton Hromjak

....................................................

Pavol Hurajt

....................................................

Zapisovateľ:
Mgr. Dominika Kačmárová .....................................................

Táto zápisnica obsahuje 7 strán .

1

Prítomní: podľa prezenčnej listiny a úvodnej prezentácie - 5 (Ing. Anton Filip, František
Hricišin, Pavol Hurajt, Peter Bujňaček, Anton Hromjak)
Ospravedlnení: 2 (Mgr. Mária Genčúrová, Rudolf Bujňaček)

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril, uviedol a zúčastnených privítal
Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce. Na úvod konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné
nakoľko bolo prítomných 5 poslancov zo 7, t. j. väčšina, ktorá môže schvaľovať aj predaj
obecného pozemku. Zasadnutie bolo zvolané v súlade s §13, odsek 4, písm. a), zák. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K bodu 2: Schválenie programu 18. – 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce oboznámil poslancov s programom mimoriadneho zasadnutia a dal
o programe hlasovať.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu 18. – 3. mimoriadneho – zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
4. Zberný dvor Poloma – technológia na zberný dvor – návrh na riešenie.
5. Záver.
Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 200/2a/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A/ schvaľuje
program 18.-3. Mimoriadneho- zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poloma.
Hlasovanie: Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.
Starosta obce podotkol, že dostal nové informácie – dokumenty, ku ktorým je potrebné prijať
uznesenie obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu dal doplniť program o ďalšie body.
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PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie programu 18. - 3. mimoriadneho – zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
Zberný dvor Poloma – technológia na zberný dvor – návrh na riešenie.
Majetok obce – predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona
SNR č. 138/1991 Z.z., § 9a, ods. 8, písm. e:
a) pozemok p.č. C KN 410/11 ostatná plocha, k. ú. Poloma, o výmere 51 m2, k. ú. Poloma,
pozemok C KN 665/3 – vodná plocha o výmere 3 m2, k. ú. Poloma, pozemok 741/26 –
vodná plocha o výmere 10 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 02/2020 zo dňa
10.1.2020 od parcely E KN 1924/1, ostatná plocha o výmere 918 m2 a pozemku E KN
1924/2, ostatná plocha o výmere 4424 m2, vedeného na LV 587 obce Poloma. Cena
pozemku je 1. – Euro /jedno euro/.
Kupujúcimi menovaného pozemku sú Michal Knut a manželka Irena, rod. Hovancová,
obaja bytom Poloma č. 169.

6. Návrh VZN č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Poloma.
7. Rôzne.
8. Záver.
Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 200/2b/2022
Obecné zastupiteľstvo:
B/ schvaľuje
Zmenu programu 18. – 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poloma
o body podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej
komisie.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Dominiku Kačmárovú a overovateľov
zápisnice – Antona Hromjaka a Pavla Hurajta. Obecné zastupiteľstvo ďalej zriadilo návrhovú
komisiu a za jej predsedu navrhlo Ing. Antona Filipa a za členov Pavla Hurajta a Petra Bujňačka.
Následne bolo prijaté uznesenie.
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Uznesenie č. 201/3/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A/ zriaďuje návrhovú komisiu
B/ volí

predseda – Ing. Anton Filip
členovia – Pavol Hurajt a Peter Bujňaček

C/ berie na vedomie
-

overovateľov zápisnice a uznesení: Anton Hromjak a Pavol Hurajt

-

zapisovateľku :

Hlasovanie: Prítomní: 5

Mgr. Dominika Kačmárová
za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4 : Zberný dvor Poloma – technológia na zberný dvor – návrh na
riešenie.
Starosta obce objasnil poslancom situáciu, ktorá sa stala hlavným zámerom zvolania
mimoriadneho zasadnutia OZ v Polome. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre obce a mestá. Na základe tejto
skutočnosti a splnením všetkých potrebných kritérií sa obec Poloma podaním žiadosti zapojila
do tejto výzvy. Predmetom žiadosti bol Projekt Zberný dvor – Poloma. Obec postupovala
v súlade so zákonnými a zmluvnými podmienkami. Súčasťou Zberného dvora sú
strojno-technické vybavenia pri zabezpečení ktorých, bolo nevyhnutné verejné obstarávanie.
Na obecný úrad bol doručený platobný rozkaz, ktorým mala obec uhradiť za
strojno-technické vybavenie dodávateľskej firme, ktorá sa stala úspešným uchádzačom pri
verejnom obstarávaní. Firma, ktorej technológie sú súčasťou Zberného dvora bola preverovaná
Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá nemala žiadne pripomienky. Firma stroje
doručila, pričom si bola vedomá, že finančné prostriedky na kúpu strojového zariadenia budú
hradené z prostriedkov poskytnutých Ministerstvom životného prostredia na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Po pol roku obec obdržala upovedomenie
o opätovnom začatí finančnej kontroly danej firmy. Touto kontrolou bol nenávratný finančný
príspevok pozastavený. Starosta obce zdôraznil, že obec neporušila žiadnu časť zmluvy
a postupovala podľa predpisov. Zároveň utvrdil, že peniaze sú schválené, ale je potrebné počkať
kým danú firmu preveria a preverujú ju už dva roky. Po stretnutí sa s právnikom obec podala
odpor proti platobnému rozkazu. Jednou z možnosti, aby obci nenarástli vysoké úroky
z omeškania neuhradených faktúr, je pristúpenie k prijatiu preklenovacieho úveru.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že sú splnené zákonné podmienky za predpokladu, že
úver na predfinancovanie v čiastke 165 174 € spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
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Bolo prijaté toto uznesenie :
Uznesenie č.202/4/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu preklenovacieho úveru na technológiu
Zberného dvora.
B/ udeľuje súhlas
S prijatím splátkového úveru na predfinancovanie platby poskytnutého nenávratného finančného
príspevku (NFP) a spolufinancovanie projektu ,,Zberný dvor – Poloma“ s limitom 165 174 € od
Slovenskej sporiteľne a.s.
Hlasovanie: Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5: Majetok obce – predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., § 9a, ods. 8, písm. e:
Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby dali odpredaj pozemku, nakoľko určité
dokumenty idú na Okresný úrad v Sabinove, katastrálny odbor, do súladu s právnymi predpismi:
a) pozemok p.č. C KN 410/11 ostatná plocha, k. ú. Poloma, o výmere 51 m2, k. ú. Poloma,
pozemok C KN 665/3 – vodná plocha o výmere 3 m2, k. ú. Poloma, pozemok
741/26 – vodná plocha o výmere 10 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 02/2020 zo
dňa 10.1.2020 od parcely E KN 1924/1, ostatná plocha o výmere 918 m2 a pozemku
E KN 1924/2, ostatná plocha o výmere 4424 m2, vedeného na LV 587 obce Poloma.
Cena pozemku je 1. – Euro /jedno euro/.
Kupujúcimi sú Michal Knut a manželka Irena rod. Hovancová, obaja bytom Poloma č. 169.
Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č.203/5/2022
Obecné zastupiteľstvo :
A/ schvaľuje
predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z., § 9a, ods.
8, písm. e:
a) pozemok p.č. C KN 410/11 ostatná plocha, k. ú. Poloma, o výmere 51 m2, k. ú. Poloma,
pozemok C KN 665/3 – vodná plocha o výmere 3 m2, k. ú. Poloma, pozemok 741/26 –
vodná plocha o výmere 10 m2 odčlenené geometrickým plánom č. 02/2020 zo dňa 10.1.2020
od parcely E KN 1924/1, ostatná plocha o výmere 918 m2 a pozemku E KN 1924/2, ostatná
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plocha
o výmere
4424
m2,
vedeného
Cena pozemku je 1. – Euro /jedno euro/.

na

LV

587

obce

Poloma.

Kupujúcimi menovaného pozemku sú Michal Knut a manželka Irena, rod. Hovancová, obaja
bytom Poloma č. 169.
Pozemok bol pred 22 rokmi účelovo prevedený na obec bezplatne za účelom vysporiadania
miestnej komunikácie. Obec si na uvedený pozemok – mimo miestnej komunikácie – nerobí,
ani nikdy nerobila právne nároky.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

K bodu 6: Návrh VZN č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Poloma.
Starosta obce predložil návrh VZN č.1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb ( je v prílohe zápisnice) s upravením v článku 3, bodu d) v prevádzkarňach
s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy
sa stanovuje od 6:00 hod. do 22:00 hod. okrem piatka, soboty a nedele, kedy sa prevádzkový čas
určuje od 6:00 hod. do 03:00 hod. nasledujúceho dňa.
Prevádzkový čas počas týždňa ostáva bez zmeny.

Uznesenie č.204/6/2022
Obecné zastupiteľstvo :
A/ schvaľuje
VZN č.1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Poloma.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7: Rôzne.
Ing. Anton Filip predniesol návrh ZŠ s MŠ Poloma na usporiadanie rodinného
podujatia pri príležitosti Dňa rodiny. Obec má byť súčinná pri organizácii danej
akcie.
Uznesenie č. 205/7/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie
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Organizovanie Dňa rodiny v mesiaci jún 2022 a spoluúčasť obce na spoluorganizácii osobnú aj
finančnú.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 8 : Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na 18. – 3.- mimoriadnom
zasadnutí OZ. Následne zasadnutie ukončil.

Poloma, 05.05.2022

18:15 hod.

Zapísala : Mgr. Dominika Kačmárová

.............................................
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