Obecný úrad

P o l i a n k a

Z á p i s n i c a
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného
dňa 17. 6. 2013
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Kolárik Ľubomír
Kroupa Vítězslav
Ing. Vičík Štefan
Zasadnutia sa nezúčastnili:
Dinga Milan – ospravedlnený
Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka.
Privítal prítomných poslancov a ostatných hostí (viď prezenčná
listina)
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode
zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z
celkového počtu 5 boli prítomní 4 poslanci, na základe čoho
vyhlásil starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení určil starosta
poslancov: p. Kolárika Martina a p. Ing. Vičíka Štefana.
Po tomto prečítal starosta
zasadnutia, ktorý je nasledovný:

prítomným

program

dnešného

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce
Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky
Záverečný účet obce za rok 2012
Prenájom obecného pozemku
Výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov (bar v KD)
8./ Rôzne pripomienky a návrhy
9./ Diskusia
10./ Návrh na uznesenie a záver
Návrhy na doplnenie programu:

--

Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním - schválilo program
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

2./ Kontrola uznesení
–––––––––––––––––––––
Starosta obce skonštatoval, ţe všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia boli splnené.
3./ Správa hlavného kontrolóra obce
––––––––––––––––––––––––––-------––
Poslancom bola správa hlavného kontrolóra obce doručená vopred na
preštudovanie.
U z n e s e n i e číslo 21/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na
hlavného kontrolóra obce Polianka za rok 2012.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

vedomie

4./ Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky
---------------------------------------------------––––
Poslancom bola správa nezávislého audítora doručená
preštudovanie.
U z n e s e n i e číslo 22/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie
nezávislého audítora za rok 2012.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

na

správu

vopred

vedomie

na

správu

5./ Záverečný účet obce za rok 2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––Návrh záverečného účtu s príslušnými výkazmi bol poslancom
doručený na preštudovanie a 15 dní zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce.
Základné informácie zo záverečného účtu obce prečítala referentka
obecného úradu.
U z n e s e n i e číslo 23/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie rozbor
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012. Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške
23053,38 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 23
053,38 EUR.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Prenájom obecného pozemku
---------------------–––––-––
Starosta informoval, ţe k ţiadostiam o prenájom parcely č. 2958 –
orná pôda, v k.ú. Polianka (Havlová), ktoré podali: rodina
Figurová, Polianka č. 170 a p. Jusková Viera, Polianka č. 138 boli
doručené záujemcami cenové ponuky na prenájom pozemku. Otvorenie
obálok sa uskutočnilo na stretnutí poslancov dňa 13.6.2013 na
Obecnom úrade Polianka. Vyššia cenová ponuka na prenájom bola od
p. Viery Juskovej – vo výške 41,- EUR ročne.
U z n e s e n i e číslo 24/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo
1) schvaľuje cenovú ponuku za prenájom parcely registra „C“ č.
2958, druh pozemku – orná pôda o výmere 4128 m2, zapísaný v LV
č.2571, vo výške 41.- Eur ročne od pani Viery Juskovej, bytom
Polianka č. 139
2) poveruje starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Vierou
Juskovou, Polianka č. 139 s nasledovnými podmienkami:
- nájomca sa zaväzuje platiť ročný nájom vo výške 41.- Eur a daň z
nehnuteľností za prenajatú parcelu,
- dĺžka nájmu 5 rokov
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7./ Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov (bar v KD)
----------------------------------------------------------------Terajší nájomný vzťah na nebytové priestory v kultúrnom dome na
Polianke, kde sa t.č. nachádza prevádzka baru, bude dňa 31.8.2013
ukončený. Keďţe chce obec aj naďalej priestory prenajímať na
podobný účel, bude potrebné vypísať výberové konanie na nového
nájomcu.
U z n e s e n i e číslo 25/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce
1) vymenovaním výberovej komisie.
2) vypísaním výberového konania na prenájom nebytových priestorov
v kultúrnom dome – prevádzka baru, vo výmere cca 60m2 v termíne do
25. júna 2013.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8./ Rôzne pripomienky a návrhy
–––––––––––––––––––––––––––––V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Ţiadosť mesta Myjava o finančný príspevok na Medzinárodný
folklórny festival Myjava 2012.
Starosta obce navrhol uznesenie:
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie
Myjava na folklórne slávnosti vo výške 50,- EUR.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Kolárik Martin, Kroupa Vítězslav
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan

pre

mesto

Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené.
b) Ţiadosť občanov Havlovej o spevnenie cesty pri Dubine.
U z n e s e n i e číslo 26/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo, na základe žiadosti občanov Havlovej
neschvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
spevnenie prístupovej cesty na záhumienky, tiež využívanej na
dovoz dreva, nakoľko sa jedná o lokalitu močiarového typu a cestu
nie je možné trvalejšie udržať v spevnenom stave.
Obec bude podľa možností priebežne spevňovať túto cestu drobnou
stavebnou suťou.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
c) Oplotenie areálu školy - oddelenie od školského ihriska.
Starosta obce navrhol uznesenie:
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním nového oplotenia v
školskom dvore na oddelenie areálu školy (budova školy, garáže a
prístupová
cesta)
a
školského
ihriska,
za
účelom
jeho
sprístupnenia pre verejnosť.
Hlasovanie:

Počet prítomných poslancov: 4
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
Po pripomienke poslanca Martina Kolárika, ţe neboli zastupiteľstvu
predloţené návrhy konštrukčného riešenia oplotenia, ani cenové
ponuky na realizáciu, starosta predloţil návrh na zrušenie
odhlasovaného uznesenia a prijatie nového.
U z n e s e n i e číslo 27/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo ruší predchádzajúce uznesenie o vybudovaní
oplotenia v školskom dvore.
Návrhom na vybudovanie nového oplotenia na oddelenie areálu školy
od školského ihriska sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na
svojom ďalšom zasadnutí.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
d) Opätovná ţiadosť o dotáciu pre ţiakov navštevujúcich Cirkevné
centrum voľného času – Cirkevný zbor Ev. cirkvi a.v., Myjava
Starosta obce navrhol uznesenie:
-------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka prerokuje žiadosť Cirkevného
centra voľného času na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
po podrobnejšom preskúmaní žiadosti.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: Kolárik Martin, Kroupa Vítězslav
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan
Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené.
9./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a poţiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kováčiny Radoslav – upozornil na nedostatky pri prenajímaní
futbalového areálu a poţiadal obec o stanovenie prísnejších
podmienok, ktoré by presne vymedzili miestnosti, ktoré budú
prenajaté, zabránili by devastovaniu majetku, resp. zabezpečili by
finančné odškodnenie v prípade vzniknutých škôd.
Obec prenajíma iba miestnosť zasadačky a wc.
Na základe návrhu obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce
vypracovaním nájomnej zmluvy, ktorá bude vţdy pri odovzdávaní
kľúčov podpísaná s nájomcom. V nájomnej zmluve sa stanovuje

podmienka zálohovej platby vo výške 100,- € za zapoţičanie areálu,
ktorá bude vyúčtovaná správcom ihriska pri vrátení kľúčov, po
kontrole objektu.
Holčík Pavol – informoval sa na podmienky výberového konania na
prevádzku baru, vyjadril nesúhlas s terajšími podmienkami prenájmu
priestorov a informoval prítomných, ţe starosta ponúkal bar svojej
rodine.
Starosta obce Dušan Mockovčiak mu odpovedal na otázky a nevidí na
tom nič protizákonné, ţe sa baví z rodinou o bare, ktorý má
v prenájme a zákonným spôsobom ukončí prevádzkovanie.
Mgr. Mišiak Samuel – podal ústne vysvetlenie k opodstatnenosti
opätovného zváţenia ţiadosti o dotáciu pre Cirkevné centrum
voľného času – Cirkevný zbor Ev. cirkvi a.v. Myjava, ktorá bola
riešená v bode 8. Rôzne pripomienky a návrhy, písm. d) a doplnil o
doklady k ţiadosti.
Na diskusné príspevky odpovedal poslanec Martin Kolárik.

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil
ho starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.

---------------------starosta obce

Overovatelia:

Ing Vičík Štefan

----------------------

Kolárik Martin

----------------------

