
 Z Á P I S N I C A 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného 

dňa 25 júna  2015 

 

 

 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Ospravedlnený :     Roman Bešina 

Neospravedlnený : Ing. Vladimír Hrablay 

 

 

 

 

Program rokovania : 

1/   Otvorenie 

2/   Voľba návrhovej komisie 

3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti  

4/   Voľba hlavného kontrolóra obce Polomka 

5/   Správa o stave separácie TKO 

6/   Príprava osláv Dni obce 

7/   Rôzne 

- Odpredaj obecného pozemku na ul. Odbojárov 

- Rekonštrukcia zástavky na ulici SNP 

- Prehodnotenie pozemku na ulici Bernolákovej 

- Výstavba budovy trafostanice na LV 

- Úprava rozpočtu na kúpu úžitkového vozidla 

- Udelenie Čestného občianstva obce Polomka 

- Udelenie obce Polomka 

8/   Interpelácia a diskusia 

9/   Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva  a ostatných 

prítomných.   

Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania schopné. 

          Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú a Ďurčenkovú,   referentky  obecného  úradu. 

          Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil pána Ing. Ivana Brozmana a Mgr. Ivanu 

Šandorovú.  

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol 

všetkými hlasmi schválený.    

 

 

2./ Voľba návrhovej komisie 

 

 

Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: 

p. Ing. Marian Jagerčík, doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Mgr. František Hereta. 

K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená. 

 

 

3/  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti  

 -  reg. č. 2015.42 

 

 

Predkladá : Ing. Jozef Svetlák, hlavný kontrolór obce. Správa je prílohou zápisnice. 

Spracoval : Ing. Jozef Svetlák  

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 45/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e   

      správu  o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva  a kontrolnej činnosti  

 

 

4/  Voľba hlavného kontrolóra obce  – reg. č. 2015.43 

 

 

Predkladá :  Ján Lihan, starosta obce.  

Dňa 16.06.2015 sa konalo otváranie obálok. Komisia bola zložená z členov obecnej rady, 

rozšírená o zástupcu starostu a zamestnankyne obce p. Kohútovú. Do výberového konania sa 

v stanovenom termíne prihlásili 4 uchádzači.  Komisia zhodnotila, že všetci uchádzači splnili 

stanovené podmienky, preto boli zaradení ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra. 

Žiadosť podali Mária Pohančaníková, Ing. Jozef Svetlák, Bc. Zdenka Račáková a Ing. Ružena 

Šefranková.  Všetci kandidáti sa prezentovali. Dávam hlasovať, či bude hlasovanie verejné 

alebo tajné. Všetci poslanci boli za tajné hlasovanie.  

V tajnom hlasovaní bol za hlavného kontrolóra obce zvolený  Ing. Jozef Svetlák. 

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie  



Prítomných poslancov bolo 9 

Tajným hlasovaním sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra obce.  

Hlasovalo 9 poslancov  

Výsledky volieb : Mária Pohančaníková    – 1 hlas 

        Bc. Zdenka Račáková    – 1 hlas  

        Ing. Jozef Svetlák           – 6 hlasov 

        Ing. Ružena Šefranková – 1 hlas 

 

 

U Z N E S E N I E 

č. 46/2015-OZ   

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  v o l í      

V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších zmien a doplnkov za hlavného 

kontrolóra obce Polomka p. Ing. Jozefa Svetláka, bytom Polomka SNP 153  s úväzkom 

0,5  od 1.7.2015.  S menovaným  bude uzavretý pracovný pomer v zmysle zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 

č. 552/2003  Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a 

doplnkov   

 

 

5/  Správa o stave separácie TKO   -  reg. č. 2015.44 

 

 

Predkladá : Zuzana Piliarová, pracovníčka úseku VVS. Správa je prílohou zápisnice.  

Spracoval : Zuzana Piliarová  

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 47/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e   

      správu  o stave separácii TKO  
 

 

6/  Príprava osláv Dni obce   -  reg. č. 2015.45 

 

 

Predkladá : Diana Ďurčenková, kultúrna referentka. 

Polomský deň sa uskutoční 15.8.2015. Tento rok je Polomka hostiteľskou obcou pre 

spriatelené obce Polomka, Gemerská Polomka, Pustá Polom. Okrem našich domácich 

učinkujúcich a organizátorov očakávame cca 135 hostí. Program Polomského dňa kreovala 

kultúrna komisia a športová komisia na svojich zasadnutiach. Uskutočnia sa športové súťaže 

na športovom štadióne, lezenie na umelej stene vo Veži, požiarna súťaž, kopanie futbalových 

11, skladanie puzzle. Kultúrny program bude na štadióne. Vystúpia folklórne skupiny, 

spevácke skupiny a deti  z umeleckej školy a Katka Máliková so svojou skupinou.   



Sprievodné akcie ako sú ľudovoumelecká výstava v objekte Jednota nad kostolom, 

poľovnícka výstava v objekte MŠ, prezentácia domácich remeselníkov ako tvorivé dielne. 

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 48/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  b e r i e   n a   v e d o m i e   

      informáciu o príprave osláv Dni obce  
 

 

7/  Rôzne  

 

7/1   Odpredaj obecného pozemku na ulici Odbojárov – Obrtanec Ján  a manželka 

Terézia, Odbojárov č. 17  -  reg. č. 2015.46 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Odpredajom sme sa už zaoberali na minulom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán Obrtanec a manželka Terézia z ulice Odbojárov č. 17 

si podali  žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred ich  rodinným domom. Stavebná 

komisia bola pozrieť  a skonštatovala, že ide o 78 m2 už ohradeného  pozemku pred domom. 

Pokiaľ ide o pozemok pred rodinným domom, mali by sme sa odvíjať od toho, aká je trhová 

cena. Teraz by to bolo 3,30 €/ m2. Pokiaľ by to bol pozemok užívaný dlhé roky pod rodinným 

domom, predať ho prednostne za 1 €/ m2.      

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 49/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  s c h v a ľ u j e  

               Odpredaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou a to pozemok novovytvorená parcela číslo  C-KN 2224/8 

o výmere 78 m2 podľa GP č. 36041459-27/2015 vypracovaného firmou GeoPLUS, s.r.o. 

Brezno dňa 27.2.2015 pre žiadateľa Jána Obrtanca, nar. 3.7.1953 a manž. Teréziu 

Obrtancovú nar. 10.3.1957 obaja bytom Polomka, Odbojárov 17 v cene 3,30 € za 1 m2. 

 

 

7/2   Rekonštrukcia zástavky na ulici SNP ( pred rodinným domom č. 99 a 101 )  

 

 

 



Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Na obecnom zastupiteľstve sme sa už predtým 

zaoberali, že autobusové zástavky budú presklené. Dve už sú, a to pred Bumbarasom 

a v Hámre. Navrhujem rekonštrukciu autobusovej zástavky na ulici SNP pred rodinným 

domom 99 a 101 tak, že nová autobusová zástavka bude mať šírku 130 cm, dĺžku 250 cm. Vo 

vnútri bude umiestnená jedna lavička. Zástavka sa posunie z terajšej pozícii smerom na juh 

a bude posunutá smerom ku chodníku.  

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

K uvedenému bodu sa nehlasovalo. 

Prerokovanie rekonštrukcie autobusovej zástavka na ulici SNP sa odkladá na budúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

7/3   Prehodnotenie pozemku na ulici Bernolákovej ( pri RD č.33-Saksa ) 

   – reg. č. 2015.47 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce.  Stala tam drevenica, ktorá tam už dávno nestojí. 

Pozemok sme vyčistili a keď sme chceli ohradiť, vznikli problémy. Teraz sa tam hromadí 

odpad. Pred niekoľkými rokmi sa počítalo, že cez pozemok bude viesť komunikácia na ulicu, 

na ktorej by boli vytvorené stavebné pozemky zo záhrad Jánošíkovej a Janka Kráľa. Ulica nie 

je zahrnutá v územnom pláne obce.  Vlastníci tvrdia, že ich obec blokuje a oni si s tým 

nemôžu nič robiť. Keďže sa s ulicou už nepočíta, vlastníci by si mali s uvedeným pozemkom  

nakladať podľa vlastnej potreby.    

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 50/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  k o n š t a t u j e, ž e  

       už viac desaťročí dozadu sa počítalo, že cez tento pozemok bude viesť komunikácia na 

ulicu, na ktorej by boli vytvorené stavebné pozemky zo záhrad Jánošíkovej a Janka 

Kráľa.  Táto ulica nie je zahrnutá ani v územnom pláne obce. Obecné zastupiteľstvo  má 

za to, že nepočíta s týmto variantom a s uvedeným pozemkom si jeho vlastníci môžu 

nakladať podľa vlastnej potreby.   

 
 

 

7/4   Výstavba budovy trafostanice na LV   – reg. č. 2015.48 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Odsúhlasili ste rozšírenie kuchyne na vleku, teraz je 

potrebné rozšíriť kapacitu trafa z 800 na 1000 kW. Pokiaľ by sa budova postavila teraz, 

rekonštrukcia trafostanice sa dá robiť aj na jeseň. 

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 



 

U Z N E S E N I E 

č. 51/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  s ú h l a s í  

               s výstavbou budovy pre trafostanicu  na lyžiarskom vleku. Jedná sa o jednoduchú stavbu 

pre umiestnenie VN transformátora o rozmeroch 3,7 a 5,4 m. Je to prízemná stavba so 

sedlovou strechou   

 

 

7/5   Úprava rozpočtu na kúpu úžitkového vozidla  – reg. č. 2015.49 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Je treba  upraviť rozpočet navýšenie sumy zo  

7 000 € na 13 600 € na kúpu motorového vozidla.  Rozdielna suma 6 600 € by bola z predaja 

akcií z Prima banky.   

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 52/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  s ú h l a s í  

               s úpravou rozpočtu navýšením sumy zo 7 000  na 13 000 €  na zakúpenie motorového 

vozidla ( rozdiel – suma 6 600 €  je z predaja akcií z PRIMA BANKY ) 

 

 

 

7/6   Udelenie čestného občianstva obce Polomka  – reg. č. 2015.50 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Navrhujem udeliť čestné občianstvo obce Polomka 

Ing. Jozefovi Mikušovi, bytom Partizánska 2, Zvolen pri príležitosti 490. výročia prvej 

písomnej zmienky založenia Obce Polomka. Udeliť čestné občianstvo menovanému, ktorý sa 

zaslúžil o hospodársky rozvoj našej obce.  Pravidelne sa zúčastňuje podujatí a pomáha pri 

rozvoji našej obce. Je to človek, na ktorého sme sa vždy mohli obrátiť.    

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 53/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  u d e ľ u j e   



       Čestné občianstvo obce Polomka Ing. Jozefovi Mikušovi , bytom Partizánska 2, Zvolen 

pri príležitosti 490. výročia prvej písomnej zmienky založenia Obce Polomka za to, že sa 

zaslúžil o hospodársky rozvoj našej obce.   

 

7/7   Cena obce Polomka  – reg. č. 2015.51 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce. Navrhujem udeliť Cenu obce Polomka Jozefovi 

Svetlákovi, bytom Jesenského 9, Polomka pri príležitosti 490. výročia prvej písomnej 

zmienky založenia Obce Polomka. Udeliť cenu obce Polomka za aktívnu dlhoročnú prácu 

v Dobrovoľnom hasičskom zbore a za verejnoprospešnú činnosť v práci poslanca obecného 

zastupiteľstva  a člena komisií obecného zastupiteľstva počas viacerých volebných období.      

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo 9  

Za : 9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 54/2015-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  u d e ľ u j e  
     Cenu obce Polomka Jozefovi Svetlákovi, bytom Jesenského 9, Polomka pri príležitosti    

490.  výročia prvej písomnej zmienky založenia Obce Polomka za dlhoročnú prácu 

v Dobrovoľnom hasičskom zbore a za verejnoprospešnú činnosť v práci poslanca 

obecného zastupiteľstva a člena komisií OZ počas viacerých volebných období     

 

 

 

8/  Interpelácia a diskusia   

 

 

Kohút – zrkadlo pri cintoríne, teraz neslúži nikomu. Čo s tým? 

Starosta – pán Hukel nás obvinil, že jemu to zrkadlo vadí. My sme ho znížili a následne sme 

dostali sťažnosť od občanov z ulice Záhradnej, Kaštieľnej a dolnej časti, že zrkadlo slúžilo 

pre občanov, teraz je tam zbytočné. Chcú ho vrátiť tak, ako bolo predtým. Pred osadením 

zrkadla som oslovil dopravného inžiniera pána Erika Baláža, ktorý pracuje na dopravnom 

inšpektoráte v Brezne, či môžeme osadiť zrkadlo v tejto časti ulice. Jeho odpoveď bola, že 

môžeme, pokiaľ nikto nebude mať námietky. Na základe tejto skutočnosti sme zrkadlo aj 

osadili. Keďže pán Hukel žiadal zmeniť výšku zrkadla, toto sme ponížili o 10 cm a týmto 

nastal stav, na ktorý sa občania sťažujú.  Zrkadlo takto nastavené neplní funkciu, pretože 

vodič motorového vozidla pri odbočovaní vľavo smerom k cintorínu v zrkadle nevidí celý 

úsek protiľahlej vozovky. My sme oficiálne požiadali o vyjadrenie stanoviska k osadeniu 

zrkadla dopravný inšpektorát v Brezne , Slovenskú správu ciest ako vlastníka nehnuteľnosti, 

na ktorej má byť osadené zrkadlo a Okresný úrad pre cestnú dopravu v Banskej Bystrici. 

Podotýkam, že nemôžeme použiť argument sťažujúcich sa občanov, že nemôžu prechádzať 

cez cestu, že v zrkadle zle vidia, lebo na tomto mieste nie je oficiálny prechod pre chodcov. 

Som presvedčený, že všetky vyjadrenia uvedených spoločnosti budú kladné a zrkadlo 

nastavíme do pôvodnej polohy.  

Maruškin – či by sa nemohol ostrihať živý plot pri cintoríne, nakoľko je tam zlý výhľad na 

hlavnú cestu. 



Kohút – minule sme sa bavili o ľadovej ploche, čo s tým? 

Starosta – bol som tam pozrieť aj s pracovníkmi obce a s mamičkami. Tí zhodne 

skonštatovali, že toto nie je vhodné miesto. Rozprával som sa s veliteľom DHZ s pánom 

Harvankom o tom, či by nebolo vhodné nastaviť výšku hladiny vody požiarnej hladiny tak, 

aby to bolo bezpečné v prípade prelomenia ľadu. Vyjadril sa že áno, bolo by to možné 

a týmto by náklady na tvorbu ľadu boli veľmi nízke.    

Maruškin – dlhé roky fungovalo staré ihrisko, ľudia sa o to starali. Nakoniec to skončilo tým, 

že vyberali vstupné. Ľudia im závideli, ohovárali ich, že na tom bohatnú. Ja by som bol za to, 

aby to bolo na starom ihrisku. Ak máte záujem, môžete si to obnoviť a starať sa o to. Je to na 

vašom rozhodnutí.  Obec by pomohla tak,  že by dala vodu.    

Račák – áno, ja som bol tiež vtedy v organizačnom tíme a podieľal som sa na prácach. 

Ľadová plocha je pre mládež potrebná a treba ju urobiť.   

 

 

 

Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

Ing. Ján  L i h a n 

   starosta obce 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan  B r o z m a n       Mgr. Ivana Š a n d o r o v á         

      I. overovateľ                                             II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapisovateľky  :   J.  Hebeňová 

       D. Ďurčenková  

                             

 

 Polomka,  30.06.2015 

 

 

 

 


