OBEC POLOMA

ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polome
konaného dňa 31.3.2022 od 17.00 h. do 20.00 hod. v zasadačke OcÚ
Poslanec poverený zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva:
Ing. Anton Filip ..................................................

Overovatelia:
Mgr. Mária Genčúrová
Pavol Hurajt

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

Zapisovateľ:
Mgr. Irena Hovancová .....................................................

Táto zápisnica obsahuje 15 strán .
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Prítomní : podľa prezenčnej listiny a úvodnej prezentácie - 6 ( Mgr. Mária Genčúrová,
Peter Bujňaček, Ing. Anton Filip, Rudolf Bujňaček, Anton Hromjak, Pavol Hurajt )
Ospravedlnení: (František Hricišín, poslanec OZ, Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce)

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia.
Sedemnáste zasadnutie OZ otvoril privítaním všetkých zúčastnených a zároveň aj viedol
Ing. Anton Filip, ako poslanec poverený zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné a že 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 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanec poverený zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva na zasadnutí oboznámil
prítomných s programom a dal o programe hlasovať.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
4. Informatívna správa o kontrole uznesení.
5. Informácia o realizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
6. Smernica č. 1/2022 o odpisovaní dlhodobého majetku.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
8. Majetok obce Poloma:
A/ Odpredaj majetku obce pre Miroslava Hovanca, Poloma 58,
B/ Zámer odpredaja pozemku obce podľa osobitného zreteľa Peter
Genčúr, Terézia Genčúrová, obaja bytom Poloma 168 a Pavol
Hajzuš a Alena Hajzušová, bytom Poloma 207,
C/ Zámer odpredaja pozemku pre Irena Hovancová, Poloma 66,
D/ Zámer odpredaja pozemku pre Štefan Kasiňak, Poloma 221,
E/ Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 1924/2 pre Lukáš Hovanec,
Torysa č. 418,
F/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku –
Ľubomír Palušek, Poloma 56,
G/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku –
Štefan Majerníček, Poloma 170,
9. Rôzne:
A/ Mapa katastra obce Poloma – určenie lokálnych názvov honov – Výsledky,
B/ Humanitárna pomoc pre Ukrajinu,
C/ Protokol o odovzdaní a prevzatí hromadnej akcie VVS, a.s. Košice pre Obec
Poloma,
D/ Polomský deň 2022 – Pustá Polom, ČR.
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10. Diskusia a interpelácie.
11. Záver.
Bolo prijaté toto uznesenie :
Uznesenie č. 177/1/2022
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
program 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poloma
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
Poslanec poverený zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva (ďalej aj „poverený
poslanec“) zároveň dodal, že dostal čerstvé informácie – dokumenty, ktoré je potrebné prerokovať
a ku ktorým je potrebné prijať uznesenie o zmene programu OZ. Preto dal návrh doplniť program
o bod 8 (8H) a bod 9 (9E-9I).
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
4. Informatívna správa o kontrole uznesení.
5. Informácia o realizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
6. Smernica č. 1/2022 o odpisovaní dlhodobého majetku.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
8. Majetok obce Poloma:
A/ Odpredaj majetku obce pre Miroslava Hovanca, Poloma 58,
B/ Zámer odpredaja pozemku obce podľa osobitného zreteľa Peter
Genčúr, Terézia Genčúrová, obaja bytom Poloma 168 a Pavol
Hajzuš a Alena Hajzušová, bytom Poloma 207,
C/ Zámer odpredaja pozemku pre Irena Hovancová, Poloma 66,
D/ Zámer odpredaja pozemku pre Štefan Kasiňak, Poloma 221,
E/ Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 1924/2 pre Lukáš Hovanec,
Torysa č. 418,
F/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku – Ľubomír
Palušek, Poloma 56,
G/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku – Štefan
Majerníček, Poloma 170,
H/ Žiadosť o opätovné odkúpenie pozemku Štefan Hovanec, Poloma 162.

9. Rôzne
A/ Mapa katastra obce Poloma – určenie lokálnych názvov honov – výsledky,
B/ Humanitárna pomoc pre Ukrajinu,
C/ Protokol o odovzdaní a prevzatí hromadnej akcie VVS, a.s. Košice pre Obec
Poloma,
D/ Polomský deň 2022 – Pustá Polom, ČR,
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E/ Informácia o možnej zmene územného plánu obce Poloma v hone „Za
kapľičku“ a „Zahrady“,
F Žiadosť o príspevok na pitný režim pre žiacky tím U15,
G/ Žiadosť o zvýšenie poplatku za obed externým stravníkom,
H/ Majetkové priznanie volených zástupcov obce,
I/ Mesačná odmena pre hlavného kontrolóra obce.
10. Diskusia a interpelácie
11. Záver.
Následne poverený poslanec dal hlasovať o zmene programu a bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 177/2/2022
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
Zmenu programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poloma o body podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3: Voľba
zápisnice.

členov návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

Poverený poslanec určil za zapisovateľku Mgr. Irenu Hovancovú a overovateľov
zápisnice – Mgr. Máriu Genčúrovú a Pavla Hurajta. Ďalej Obecné zastupiteľstvo zriadilo
návrhovú komisiu a za jej predsedu navrhlo Mgr. Máriu Genčúrovú a za členov Antona Hromjaka
a Rudolfa Bujňačka. Následne bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 178/3/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A/ zriaďuje návrhovú komisiu
B/ volí

predseda – Mgr. Mária Genčúrová
členovia – Anton Hromjak a Rudolf Bujňaček

C/ berie na vedomie
-

overovateľov zápisnice a uznesení: Mgr. Mária Genčúrová a Pavol Hurajt
zapisovateľku :
Mgr. Irena Hovancová

Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 4 : Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení.
Poverený poslanec predniesol poslancom OZ jednotlivé uznesenia z 16.zasadnutia OZ.
Konštatoval, že uznesenia prijaté na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli splnené, alebo sa
plnia. Bolo prijaté toto uznesenie :
Uznesenie č.179/4/2022
Obecné zastupiteľstvo :
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o kontrole uznesení.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5:
Informácia o podaných , schválených, pripravovaných
a realizovaných
projektoch.
Poverený poslanec predniesol správu o podaných, schválených, pripravovaných
a realizovaných projektoch:
Projekty a práce zrealizované:
-

Uvedenie Denného stacionára do prevádzky od 1.2.2022,
Zimná údržba ciest v obci,
Zásobovanie štiepkou školu, denný stacionár a kostol,
Oprava strojového parku obce (traktorbager, plošina, autá).

Realizujú sa:
-

Projekt na miestnu komunikáciu k IBV Poloma – čaká sa na stavebné povolenie,
Zberný dvor Poloma – technológia ( nevyplatená fa. – preverovanie VO víťaza súťaže ( už
celý rok !!! ) – vedúca sekcie kontroly na MŽP SR poskytla informáciu, že to bude čoskoro,
ale dátum nebol upresnený,
Elektrická NN sieť , trafostanica a prípojky k 10 rodinným domom IBV pri ihrisku –
pripojovacie poplatky za a realizáciu sú už zaplatené, realizácia bude v najbližšej dobe,
Začiatok prác na príprave projektu elektrickej NN sústavy v časti Záhrady (5 uchádzačov
o stavbu rodinných domov),
Projekt vodovodu a dažďovej kanalizácie – územné konanie je pred dokončením,
Kanalizácia v obci Poloma - komplet – projekt na realizáciu projektu – cca 15.000.- Eur
(rozpočet na realizáciu celej stavby už je hotový) – čaká sa na výzvu z Eurofondov.

Podané žiadosti:
-

Environmentálny fond – Národný projekt - Zelené obce Slovenska – 16.500.- Eur – žiadosť je
už podaná,
Výzva poslancov VÚC – Dovybavenie zariadenia do sály KD – 12 000,- €, z toho žiadame
9.600,- € (80 %) 140 ks stoličiek a 40 ks skladacích stolov 180 x 90 cm,
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-

Ministerstvo školstva SR – Havarijný stav strechy ZŠ Poloma – cca 107 000,- €,
Ministerstvo kultúry SR – Doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice – 8.000,- €.

Zamestnanosť:
-

MPSVaR SR, aj kvôli Ukrajinskému konfliktu s Ruskom, zatiaľ nevydalo žiadnu novú výzvu
z nového programovacieho obdobia na zamestnanie znevýhodnených osôb.

Bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č.180/5/2022
Obecné zastupiteľstvo :
A/ berie na vedomie
informáciu o podaných a pripravovaných projektoch, informáciu o postupe prác na investičných
akciách.
Hlasovanie:

K bodu 6:
majetku.

Prítomní : 6

za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0

nehlasoval :0

Smernica č. 1/2022 o odpisovaní dlhodobého hmotného

Smernica o odpisovaní dlhodobého hmotného majetku je spracovaná v súlade so zákonom
č. 431/2022 Z.z. a obsahuje ako zaúčtovať odpisy, čo je predmetom odpisovania, odpisový plán,
dobu odpisovania. Táto smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky
a podlieha aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovednosti.
Uznesenie č. 181/6/2022
Obecné zastupiteľstvo :
A/ berie na vedomie
Smernicu č. 1/2022 o odpisovaní dlhodobého majetku
Hlasovanie:

Prítomní 6

za: 6 zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7: Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Hlavný kontrolór obce predniesol podrobnú správu o činnosti v roku 2021, ktorá sa týkala
kontroly čerpania výdavkov vybraných položiek rozpočtu obce v roku 2020, kontrola vybranej
účtovnej agendy v rozpočtovej organizácií, kontrola stavu a vývoja dlhu v zmysle § 17 zákona č.
583/1990 Zb. o obecnom zriadení, kontrola vybavovania sťažností a petícií. Táto správa tvorí
súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 182/7/2022
Obecné zastupiteľstvo:
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A/ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 8 : Majetok obce:
Na úvod tohto bodu poverený poslanec informoval Obecné zastupiteľstvo aj
hostí, čo znamená odpredaj majetku podľa osobitného zreteľa, za akých podmienok
sa realizuje a ako prebiehal ROEP v našej obci. V našej obci prebiehal ROEP vyše
10 rokov. Prípadné chyby ROEP sa mohli odstraňovať počas vypracovania ROEP a
následne 5 rokov po zapísaní do katastra nehnuteľnosti. Chyby ROEP po tomto
dátume, za splnenia zákonných podmienok opravuje katastrálny úrad. Bolo
poukázané na to, že odpredaj obecného pozemku formou osobitného zreteľa je
výnimočný spôsob prevodu majetku a je ho možné realizovať napr. pri pozemkoch
malých výmer, ktoré obec v budúcnosti nemieni využívať a je to pre obec výhodné
(starostlivosť o pozemok), alebo vysporiadanie pozemkov pod vybudovanou stavbou,
parkoviskom, pri verejnoprospešných stavbách. Pri prevode obecných pozemkov na
fyzické osoby je spätne prevod v prípade záujmu obce o vybudovane napr. obecných
ciest komplikovaný. Ďalej bolo poukázané na správu NKU o výsledku kontroly v
predmetnej veci, ktorá bola vykonaná v niektorých samosprávach Slovenska.
A/ Odpredaj majetku obce pre Miroslava Hovanca, Poloma 58
V decembri bol schválený zámer odpredaja pozemku pre Miroslava Hovanca,
Poloma 58. Na tomto zasadnutí sa schvaľuje samotný predaj pozemku. Tento predaj
bol podmienený súhlasom suseda Milana Hovanca, Poloma 59. Po telefonickom
rozhovore Milana Hovanca s pánom starostom Ing. Pavlom Hanušovským p.Milan
Hovanec vyhlásil, že k prevodu vlastníctva nemá žiadne námietky.
Uznesenie č. 183/8A/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ schvaľuje
Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Z.z. §9a,
ods.8, písm.e: trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov- pozemok na LV č. 333, vlastník Obec
Poloma, parcela C KN č. 658/1 ostatná plocha o výmere 150 m2, k.ú. Poloma.
- pozemok na LV č. 587, vlastník Obec Poloma, parcela E KN č. 1917/1, ostatná plocha o výmere
1714 m2, k. ú. Poloma.
Pozemky sú odčlenené geometrickým plánom č. 169/2021 vyhotoveným firmou GEOGRAF
Lipany, s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, z parcely č. 1924/1, ostatná plocha a nádvorie
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o výmere 918 m2, pod B1 v podiele 1/1, registrovanej v E KN vo vlastníctve obce Poloma,
vedeného na LV 587.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je to, že novovytvorené parcely C KN 658/4 ostatná plocha
o výmere 65 m2 (vytvorená z pôvodnej parcely C KN č. 658/1 odčlenením), C KN52/2, ostatná
plocha o výmere 56 m2 a parcela C KN 670/7, vodná plocha, o výmere 27 m2 (vytvorená
z pôvodnej parcely E KN č. 1917/1 a to odčlenením) oddávna užívali a užívajú ako svoje Miroslav
Hovanec, bytom Poloma 58 a jeho právni predchodcovia. Parcela bola prevedená na obec Poloma
počas spracovania ROEP z dôvodu, že si jej právni vlastníci neskoro uvedomili, že ich nemajú
vysporiadané.
Na uvedené parcely si nerobí, okrem žiadateľa, nikto právny nárok. Jedná sa o malé výmery, Obec
Poloma ich nikdy v minulosti, ani teraz neužíva a ani využívať nebude. Vzhľadom na vyššie
uvedené dôvody sa odpredaj realizuje za sumu 1 Euro.

Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
B/ Zámer odpredaja pozemku obce podľa osobitného zreteľa Peter Genčúr, Terézia
Genčúrová, obaja bytom Poloma 168 a Pavol Hajzuš a Alena Hajzušová, bytom Poloma 207.
V danom prípade prebehla medzi poslancami diskusia a bolo poukázané, že už v minulosti
poslanci OZ navrhovali, aby v tejto časti zostala časť obecných pozemkov ako prechod na druhú
stranu potoka. Nachádzajú sa tam pozemky, v budúcnosti aj stavebné a bol by umožnený prístup
k týmto pozemkom cez obecné pozemky. Taktiež obec na uvedených pozemkoch by mohla
vybudovať v budúcnosti prejazd. Teda obec má záujem na využití týchto pozemkov.
Uznesenie č. 184/8B/2022
a/ schvaľuje
zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona
SNR č. 138/1991 Z.z., § 9a, ods.8, písm.e:
- pozemok na LV č. 587, vlastník Obec Poloma, parcela C KN č. 410/14, ostatná
plocha o výmere 63 m2, k.ú. Poloma.
- pozemok ba LV č. 587, vlastník Obec Poloma, parcela E KN č. 410/15, ostatná
plocha o výmere 38 m2, k.ú. Poloma.
Pozemky sú odčlenené geometrickým plánom č. 139/2022 vyhotoveným firmou
GEODUS Sabinov, s.r.o., Nám. slobody 79/79, 083 01 Sabinov, z parcely č. 1924/1,
ostatná plocha a nádvorie o výmere 918 m2, pod B1 v podiele 1/1, registrovanej v E
KN vo vlastníctve obce Poloma, vedeného na LV 587.
Novovytvorenú parcelu č. C KN č. 410/44 ostatná plocha o výmere 63 m2, k.ú.
Poloma oddávna užívali a užívajú ako svoje Peter Genčúr a Terézia r. Hovancová,
bytom Poloma č. 168 a jeho právni predchodcovia.
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Novovytvorenú parcelu č. C KN 410/15, ostatná plocha o výmere 38 m2, k.ú. Poloma
oddávna užívali a užívajú ako svoje Pavol Hajzuš a Alena, r. Knutová, obaja bytom
Poloma 207.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 0

zdržal sa: 0

proti: 6

nehlasoval :0

Uznesenie nebolo schválené.
C/ Odpredaj pozemku pre Irenu Hovancovú, Poloma 66
Aj v danom prípade prebehla medzi poslancami diskusia a bolo poukázané, že ide o pozemky
v podielovom spoluvlastníctve, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce Poloma a podľa názoru
poslancov nespĺňajú podmienky na ich prevod formou osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemky
väčšej výmery, v extraviláne obce, v podielom spoluvlastníctve.
Uznesenie č. 185/8C/2022
a/ schvaľuje
zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona
SNR č. 138/1991 Z.z. § 9a, ods.8, písm,e:
zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa:
- časť pozemku na LV č. 914, podielový vlastník Obec Poloma, parcela E KN č.
1754/6 orná pôda v podiele 1504/6205, k.ú. Poloma,
- čať pozemku na LV č. 924, podielový vlastník Obec Poloma, parcela E KN č.
1844/2, trvalý trávny porast, parcela E KN č. 1754/6 orná pôda v podiele 4018/4118,
k.ú. Poloma.

Hlasovanie: Prítomní : 6

za: 0

zdržal sa: 5 proti: 1 (Peter Bujňaček) nehlasoval :0

Uznesenie nebolo schválené
D/ Zámer odpredaja pozemku pre Štefana Kasiňáka, bytom Poloma 221
K danému bodu boli podané námietky na obecnom zastupiteľstve zo strany Ľudmily Tóthovej,
ktorá namietala uvedený zámer z dôvodu, že časť uvedených pozemkov v minulosti bola vo
vlastníctve ich predchodcov a oni tam v súčasnosti majú vybudovanú pivnicu. Navrhla, aby
uvedené sa riešilo po vzájomnej dohode so Štefanom Kasiňákom, vypracovaním nového
geometrického plánu a so súhlasom správcu vodného toku.
Uznesenie č. 186/8D/2022
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
zámer odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
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- pozemok na LV č. 587, vlastník Obec Poloma, parcela C KN č. 673/2 vodná plocha o výmere
109 m2, k.ú. Poloma.
- pozemok na LV č. 587, vlastník Obec Poloma, parcela C KN č. 673/3, vodná plocha o výmere
89 m2, k.ú. Poloma.
Pozemky sú odčlenené geometrickým plánom č. 5/2022 vyhotoveným firmou Geograf Lipany,
s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, z parciel č. 9361/1, ostatná plocha o výmere 63 m2, 9362/2
orná pôda o výmere 68 m2 a 9363/5 orná pôda o výmere 8 m2, pod B1 v podiele 1/1, registrovanej
v E KN vo vlastníctve obce Poloma, vedeného na LV 587.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 0

zdržal sa: 6

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie nebolo schválené.
E/ Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 1924/2 pre Lukáš Hovanec, Torysa č. 418
V rámci diskusie k uvedenému bodu poslanci uviedli, že obec má záujem v tejto časti
vybudovať na svojom pozemku prechod na druhú stranu potoka, nakoľko nižšie realizovaný
prechod občanov obce cez potok sa uskutočňuje po súkromnom pozemku a je namietaný zo strany
vlastníka. Uvedený prechod bude môcť využívať aj menovaný žiadateľ. V prípade vybudovania si
súkromného prechodu sa odporúča realizovať ho na obecnom pozemku súbežne s parcelou, ktorá
je v jeho vlastníctve.
Uznesenie č. 187/8E/2022
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
žiadosť o odpredaj pozemku – časti parcely č. 1924/2, po vyhotovení geometrického plánu, na
výstavbu rodinného domu pre Lukáša Hovanca, bytom Torysa č. 418.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
F/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku – Ľubomír
Poloma 56

Palušek,

Ľubomír Palušek opätovne poukázal na to, že v predmetnej časti má obec vo vlastníctve
pozemok, ku ktorému nevedie cesta vo vlastníctve obce. Poslanci uviedli, že do budúcna sa obec
nebráni previesť vlastníctvo na menovaného, ale inou formou, napr. zámennou zmluvou alebo
pri pozemkových úpravách. Obec má záujem, aby v tejto časti boli obecné pozemky a aby sa na
nich dali v budúcnosti vybudovať obecné cesty, ktoré by slúžili občanom na prístup
k pozemkom, v budúcnosti aj stavebným.
Uznesenie č. 188/8F/2022
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
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žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku – Ľubomír Palušek, Poloma 56
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
G/ Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaji pozemku - Štefan Majerníček,
Poloma 170
V diskusii k uvedenému bodu, vzhľadom na to, že dvaja záujemcovia o odkúpenie
uvedenej časti neprejavili vôľu vzájomne sa dohodnúť, bolo navrhnuté, aby vo využívaní
uvedenej spornej časti pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, platil stav, ako bol pred rokom
2019 s tým, že ak nedôjde k vzájomnej dohode, nikto si na túto časť pozemku nebude uplatňovať
zámer o jej odkúpenie.
Uznesenie č. 189/8G/2022
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku pre Štefana Majerníčka, Poloma
170
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

H/ Žiadosť o opätovné prerokovanie odpredaja pozemku – Štefan Hovanec, Poloma 162
V diskusii k uvedenému bodu, vzhľadom na to, že dvaja záujemcovia o odkúpenie
uvedenej časti neprejavili vôľu vzájomne sa dohodnúť, bolo navrhnuté, aby vo využívaní
uvedenej spornej časti pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, platil stav, ako bol pred rokom
2019 s tým, že ak nedôjde k vzájomnej dohode, nikto si na túto časť pozemku nebude uplatňovať
zámer o jej odkúpenie.
Uznesenie č. 190/8H/2022
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pre Štefana Hovanca, Poloma 162
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0
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Uznesenie bolo schválené.

K bodu 9 : Rôzne
A/ Mapa katastra obce Poloma – určenie lokálnych názvov honov – Výsledky
Uznesenie č.191/9A//2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
mapu katastra obce Poloma o určení lokálnych názvov honov a odporúča starostovi obce prevziať
názvy z územného plánu obce.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

B/ Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
DHZ v Polome sa zapojila do vyhlásenej zbierky starých auto lekárničiek. Taktiež sa obec
zapojila do potravinovej zbierky.
Uznesenie č.192/9B/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, do ktorej sa obec Poloma zapojila.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
C/ Protokol o odovzdaní a prevzatí hromadnej akcie VVS, a.s. Košice pre Obec Poloma
Uznesenie č. 193/9C/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
Protokol o odovzdaní a prevzatí hromadnej akcie VVS, a.s. Košice pre obec Poloma
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
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D/ Polomský deň 2022 – Pustá Polom - ČR
Vzhľadom na situáciu na Ukrajine a potreby ubytovania obyvateľov Ukrajiny je obmedzený
počet účastníkov jednotlivých obci na 30 zo všetkých troch priateľských obcí.
Uznesenie č. 194/9D/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
informáciu o organizovaní Polomského dňa 2022 v Pustej Polome (ČR) a poveruje starostu obce
jeho prípadným zorganizovaním.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
E/ Zmena - rozšírenie územného plánu obce Poloma
Vzhľadom na záujem občanov obce o možnosť výstavby rodinných domov aj v lokalitách, ktoré
nie sú zahrnuté v schválenom územnom pláne obce, bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 195/9E/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
informáciu o možnej zmene územného plánu obce Poloma a poveruje starostu obce prerokovaním
možností daných zmien v oblasti „Za kapľičku“ a „Zahrady“.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

F/ Žiadosť o príspevok pitný režim žiacky tím U-15
Uznesenie č. 196/9F/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ schvaľuje
podnet o príspevok na pitný režim pre žiacky tím U15 maximálne do výšky 15 € s platným
účtovným dokladom a menným zoznamom hráčov.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
G/ Žiadosť o zvýšenie poplatku za obedy externým stravníkom
Uznesenie č. 197/9G/2022
Z dôvodu zvýšených nákladov na pohonné hmoty bolo prijaté uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
podnet o zvýšenie poplatku za obed (z 2,30 € na 2,50 €) externým stravníkom, ktorým sa obed
rozváža obecným autom a poveruje starostu obce prerokovaním sumy s vedúcou školskej jedálne.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.
H/ Majetkové priznanie volených zástupcov obce
Uznesenie č. 198/9H/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ berie na vedomie
podanie majetkového priznanie volených zástupcov - zamestnancov obce (starosta, hlavný
kontrolór).
Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

I/ Mesačná odmena hlavnému kontrolórovi obce
Uznesenie č. 199/9I/2022
Obecné zastupiteľstvo :
a/ schvaľuje
mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30 % mesačného platu do konca
volebného obdobia. Odmena sa vyplatí každý mesiac do konca volebného obdobia.
Hlasovanie:

Prítomní : 6

za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0 nehlasoval :0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 10: Diskusia a interpelácie
Mgr. Mária Genčúrová –nakoľko pre COVID sa nekonalo slávnostné uvítanie deti do života, je
potrebné doručiť príspevok pre narodené deti čo najskôr.
Mgr. Mária Genčúrová - upozornila na opakujúce sa potulovanie psov po obci. Je potrebné to
riešiť, pokutovať. Zároveň sa opýtala, ako sa riešil ohlásený prípad ohrozovania viacerých osôb
na vyšnom konci obce psom majiteľa Milana Hovanca.

14

Vladislav Hovanec, Poloma 3 – Lukáš Majerníček, Poloma 118, cesta ku“ Zdraveckému jarečku“
by mala obec dať zamerať a upraviť na pôvodný stav. Lukáš Majerníček je ochotný po dohode
s obcou cestu vyrovnať do pôvodného stavu. Tak isto je ochotný vyčistiť aj priekopu okolo tej
cesty. Od obce je požadované vytýčenie parcely vo vlastníctve obce.
Henry Menšík – prechod na hono „Makoviská“ je potrebné riešiť cez obecný pozemok EKN
1924/2. Momentálne je prechod cez jeho pozemok.
Anton Hromjak – múrik, ktorý urobil Martin Hajzušin – mal nariadené zbúrať, doposiaľ to
neurobil. Trvá na zbúraní.

K bodu 11: Záver
Poverený poslanec poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na 17. zasadnutí OZ.
A keďže sa blížia veľkonočné sviatky, poprial všetkým veľa pokoja, zdravia a Božieho
požehnania. Potom zasadnutie ukončil.
Poloma, 31.03.2022

Zapísala : Mgr. Hovancová

20,00 hod.

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