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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného 

dňa 26.05.2021 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu  

 

 

 

 

 

          Prítomní:  MUDr. Dušan Maruškin, Roman Kohút, Mgr. František  

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

      Ing. Ján Fusek, Vladimír Račák      

           

   

 

 

 

                                

  

            Program rokovania : 

            1/  Otvorenie         

            2/  Voľba návrhovej komisie 

    3/  Návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením  

            4/   Prenájom priestorov na poschodí lekárne 

    5/   Interpelácia a diskusia   
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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.  

         Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil  doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. 

         a Mgr. Františka Heretu. 

         Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva. 

         Chce niekto doplniť alebo pozmeniť program?  

         Keďže poslanci nemali k programu žiadne pripomienky, bol všetkými hlasmi schválený.  

 

 

 

2/ Voľba návrhovej komisie 

 

 

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

Ing. Ján Fusek, Dušan Muška, Vladimír Račák.       

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

 

 

         3/   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  -  reg. č. 2021.25 

 

 

Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce.    

Podali sme žiadosť na nákup komposterov. Mám informáciu, že finančné prostriedky 

nedostaneme.  Musíme sa rozhodnúť, či ideme zakúpiť kompostery tak, ako boli vysúťažené. 

Alebo ideme vybrať firmu, ktorá bude zbierať odpad. Jeden zber z domácnosti by stal 12 €. 

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 

Prítomní poslanci: 7 

Za – 7 

Proti – 0 

Zdržal sa - 0 

 

 

U Z N E S E N I E 

č.134/2021-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/    S c h v a ľ u j e    

        Rozpočtové opatrenie  č. 3/2021   

 

          

         4/   Prenájom priestorov na poschodí lekárne  -  reg. č. 2021.26 

 

 

Predkladá: Ing. Ján Lihan, starosta obce.    

Na poschodí lekárne sa uvoľnili priestory, p. Dáša Frgelcová vypovedala nájomnú zmluvu. 

Dostali sme žiadosť Zuzany Slávikovej, trvale bytom Bratislava o prenájom tohto priestoru.  

Hlasovanie o celkovom návrhu na uznesenie 
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Prítomní poslanci: 7 

Za – 7 

Proti – 0 

Zdržal sa - 0 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

č.135/2021-OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

A/    S c h v a ľ u j e    

        prenájom priestorov ma poschodí lekárne pre Zuzanu Slávikovú, bytom Bratislava, Jána  

        Poničana 6112/3  od 1. júna 2021 

  
 
 

5/  Interpelácia a diskusia 

 

 

Hereta – cesta na ulici SNP popred Buvalu, treba tam urobiť nový koberec 

Starosta – cesty treba opravovať aj inde. Na budúci rok to dáme do rozpočtu. 

Otvorili sme nové ihrisko. Do podpalubia lode chodia špiniť. Navrhujem, aby sme podpalubie 

zatvorili a dali suché WC. 

Varecha – a kto sa bude o to starať? 

Starosta – kosenie a čistenie je zabezpečené 

Račák – aj pri veľkom ihrisku by mohlo byť suché WC 

Kohút – Verejno-prospešné práce sú už rozbehnuté? 

Starosta – takmer všetci sú na PN.  

Svetlák – z 25 verejno-prospešných  je už 24 na PN, pracuje jeden.  

Fusek – Rómovia už dlhodobo  neplatia za TKO. Musíme to už nejako vyriešiť. My všetci 

platíme za nich.  

Starosta – poprosím návrh na riešenie. Európska únia ide zavádzať IP karty, možno sa s tým 

niečo vyrieši. My teraz riešime kanalizáciu . Dávame im platiť na splátky. Ak nezaplatia, tak 

ich odpojíme.  

Kohút- pri platbách za kanalizáciu by bolo dobre, keby sa zriadil platobný terminál.  Treba 

zistiť, koľko by to stálo.  

Račák – AGB Beňuš neplatí daň z nehnuteľnosti. Ako je to s tým ? 

Starosta – Dlhujú  cca 24 000 €, zaplatili len 2 600 €. Sú to roky 2019, 2020. Mali sme s nimi 

rokovanie, chystá sa uzavrieť splátkový kalendár.  

Priboj – informoval o pripravovanom projekte BBSK Banská Bystrica, ktorého výsledkom 

má byť kostrová sieť cyklocestičiek prechádzajúcich od hranice kraja po hranicu kraja. Čiže 

nás sa týka pohronská cyklotrasa prechádzajúca popri Hrone od Pustého poľa po Kozárovce. 

Cyklocestička má mať asfaltový koberec a  šírku 3m. O schválení návrhu bude nasledovať 

územné a stavebné konanie v réžii VÚC. Návrh trasy je možné pripomienkovať do konca 

júla. Poslancom bude zaslaný link návrhu kostrovej siete  
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Starosta obce Ing. Ján Lihan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján  L i h a n 

   starosta obce 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.           Mgr. František  H e r e t a                  

            I. overovateľ                                                II. overovateľ 

 

 

 

 

 Zapísala  :   Janka Hebeňová 

                        

 


