
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného 

dňa 18. júla 2017 

 

 

 

 

 

          Prítomní :               Podľa prezenčnej listiny 

         

          Neospravedlnení :  Ing. Jozef Guzma 

           Ing. Ivan Brozman  

 

 

 

 

           Program rokovania : 

          1/  Otvorenie         

          2/  Voľba návrhovej komisie       
 3/  Schválenie spoluúčasti na projekte „ Modernizácia Základnej školy Polomka „ ( dielňa )  

 4/  Uvoľnenie finančných prostriedkov  z rezervného fondu na pokračovanie výstavby 

drevenice (  Gazdovského dvora ) 

 5/  Interpelácia a diskusia 

 6/  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  Janku Hebeňovú,  referentku  obecného  úradu. 

         Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil  Ing. Mariana Jagerčíka a Ing. Vladimíra 

Hrablaya. 

Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva. Chcel by som do 

programu doplniť ešte jeden bod, informáciu o podanom projekte. Chce niekto doplniť alebo 

pozmeniť program? Žiadne pripomienky. 

Program bol všetkými hlasmi schválený. 

 

 

2./ Voľba návrhovej komisie 

 

 

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

Mgr. František Hereta, Dušan Muška, doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.     

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

 

 

3/  Schválenie spoluúčasti na projekte „ Modernizácia Základnej školy Polomka „  

( dielňa )  -  reg. č. 2017.167 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce.  

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme Vás informovali o podanom projekte 

„Modernizácia Základnej školy Polomka ( dielne ).  V projekte ide o zakúpenie vybavenia pre 

žiakov a didaktické pomôcky. Potrebné sú aj stavebné úpravy dielní  - výmena PVC podlahy, 

elektroinštalácie  a vybudovanie rampy pre bezbariérový prístup. Vo štvrtok nám prišlo, že 

musíme ešte doložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu 

žiadateľom.  Ide o výšku 4 357,26 €. 

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo  9 

Za -  9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 163/2017-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  s c h v a ľ u j e     

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Modernizácia Základnej školy   
 Polomka“   realizovaného v rámci výzvy   IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú    

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. 
b) zabezpečenie realizácie  projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 



 
Výška celkových výdavkov na projekt:  80 205,53 €   
 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt :  79 822,56 € 
 
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom vo výške :  4 357,26 € 
 
Spôsob financovania projektu – z vlastných  hotovostných zdrojov žiadateľa.  
 

 

4/  Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na pokračovanie výstavby  

drevenice ( Gazdovského dvora )  -  reg. č. 2017.167 

 

 

Predkladá : Ing. Ján Lihan, starosta obce.  

Dnes som sa informoval na Ministerstve pôdohospodárstva ohľadom projektu  „ Zachovanie  

a prezentácia kultúrnych a prírodných hodnôt v Nezsi a Polomke. 90 % mala financovať 

maďarská vláda,  

10 % slovenská. Tento projekt neprešiel.  Keďže tieto prostriedky mali ísť aj na výstavbu 

drevenice, je potrebné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce. Na začiatok by sme 

schválili 50 000 €.   

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomných poslancov bolo  9 

Za -  9 

 

U Z N E S E N I E 

č. 164/2017-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/  s c h v a ľ u j e     

      uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na pokračovanie výstavby  

      drevenice ( Gazdovského dvora )  vo výške 50 000 €. 

 

 

5/ Interpelácia a diskusia  

 

 

Kohút – bol som v piatok  na vleku a reštaurácia bola o 20,00 hodine zatvorená. Toto by sa 

nemalo stať. 

Tiež sa chcem spýtať, ako je to s parkovaním na miestnych komunikáciách. Autá stále parkujú 

na cestách. Bolo by treba urobiť zoznam občanov, ktorí parkujú na  MK a rozposlať 

upozornenia. 

Starosta – áno občania stále parkujú na komunikáciách, rozposlali sme už aj prvé upozornenia. 

Treba  porozmýšľať čo s tými, čo uskladňujú drevo na verejnom priestranstve. Či budú platiť 

nájom.  Čo sa týka otvorenia v reštaurácii na vleku. Povedal som, že má byť otvorené piatok, 

sobota, nedeľa. Tak neviem, prečo bolo zatvorené. Zistím to.  

Hereta – piatok je a bol aj v minulosti vždy najsilnejší.  Ale prevádzkové hodiny treba 

dodržiavať. Je to naša negatívna vizitka aj pre cudzích ľudí.  Prevádzkovú dobu treba dať aj na 

internetovú stránku.  

Kohút – asfaltovanie dráhy na štadióne, ide sa robiť? 



Starosta – áno bude sa robiť, zatiaľ máme na práce 4 ponuky.   

Kohút – nachádzajú sa tam aj hydranty, ktoré sú už nefunkčné. Treba ich odstrániť.  

Maruškin – na ihrisko chodí veľa rómskych občanov. Robia tam neporiadok, je tam veľa 

prázdnych fliaš od alkoholu. Do fitnes centra chodí dosť ľudí. Keďže je tam veľká tma,  treba 

uvažovať o zavedení osvetlenia v tejto časti.  

Tenisové kurty sú tiež zanedbané. Treba to tam upratať a dať do poriadku.   

Autobusová zástavka pri základnej škole je  rozbitá. Vieme, kto to bol ? Treba podať trestné 

oznámenie na neznámeho páchateľa. Bolo by dobré, keby sa oproti zástavky namontovala 

kamera.  

Starosta – podali sme oznámenie na políciu, ale nezistili, kto to urobil. Autobusová zástavka 

pri Bumbarase je tiež rozbitá. Keďže máme kameru, zistili sme páchateľa.  Bol to Róm 

z Brezna, ktorý sa aj priznal. Trestné oznámenie bolo podané, ale či dostaneme od neho peniaze, 

tak to už nevieme. Vyčíslená škoda je 536 €.   

 

 

 

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

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján  L i h a n 

   starosta obce 

 

 

 

 

Ing.  Marián Jagerčík                        Ing. Vladimír Hrablay    

        I. overovateľ                                                          II. overovateľ 

 

  

 

 

Zapísala  :   J.  Hebeňová 

               

                             

 

 

 


