Obec Polianka
907 01 Polianka

ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke
konaného dňa 28.06.2017
Prítomní členovia:
 Pavol Kňazský, starosta obce
 PhDr. Gabriela Bajcarová, zástupkyňa starostu obce
 Ľubomír Kolárik
 Pavol Holčík
Ospravedlnení:
 Pavol Pavlús
Prišli neskôr:
 Ing. Štefan Vičík (prítomný od bodu č. 7)
1. Otvorenie
Starosta obce p. Pavol Kňazský otvoril dnešné riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva privítaním všetkých prítomných členov a občanov obce.
Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov a preto
vyhlásil toto zasadnutie za uznášania schopné. Prezenčná listina bola
prítomnými členmi podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov
zápisnice boli určený p. PhDr. Gabriela Bajcarová a p. Ľubomír Kolárik, za
zapisovateľku Ing. Luciu Remkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal
program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účt. závierky
Správa hlavného kontrolóra obce
Záverečný účet obce
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6.
7.
8.
9.

Žiadosť na prenájom obecného pozemku
Stará škola
Plynová kotolňa
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2016
10. Rôzne
11. Záver






Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne program
zasadnutia OZ konaného dňa 28.6.2017.

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o plnení jednotlivých uznesení prijatých
na minulom zasadnutí zastupiteľstva č. 12/2017 až č. 20/2017. Uznesenia č.
12/2017 až 14/2017, 19/2017 až 20/2017 sú splnené a zvyšné sú v priebehu
plnenia.
3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účt. závierky
Poslancom bola starostom obce prečítaná správa nezávislého audítora o overení
individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.
Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.






Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Holčík

4. Správa hlavného kontrolóra obce
Správa hlavného kontrolóra obce bola predložená v zákonne stanovenej lehote
a poslancom bola doručená vopred na preštudovanie. Hlavná kontrolórka obce
Ing. Miroslava Bačová predniesla záver svojej správy.
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Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2016.






Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Záverečný účet obce
Návrh záverečného účtu s príslušnými výkazmi bol vopred doručený poslancom
na preštudovanie a viac ako 15 dní bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. Základné informácie zo záverečného účtu predniesla
ekonómka obecného úradu Ing. Lucia Remková.
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce
za rok 2016 . Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 22 540,42
EUR zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) a b) Zák. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervního fondu vo
výške 22 540,42 EUR.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 3
 Za: 3
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

6. Žiadosť na prenájom obecných pozemkov
Starosta obce informoval poslancov zastupiteľstva o žiadosti p. Róberta
Mihálika, nar. 8.11.1980, bytom Dr.Štefana Osuského 520/2, Brezová pod
Bradlom, o prenájme pozemkov – parcely č. 2891 vo výmere 4207 m2 a č. 2889
vo výmere 908 m2, p.č. 2927 vo výmere 10 312 m2 . Jedná sa o pozemky, na
ktorých sú svahy, vysoké medze s krovím, ktoré neposkytujú obci úžitok.
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Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemkov s parc. číslami
2891,2889,2927 pánovi Robertovi Mihálikovi, bytom Dr.Štefana Osuského
520/2, Brezová pod Bradlom, nar. 8.11.1980. Suma za prenájom pozemkov je
20,00 EUR.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 3
 Za: 3
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

7. Stará škola
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o technickom stave budovy
starej školy. Predniesol viacero návrhov na ďalšie narábanie s budovou t.j.
budovu prerobiť na sociálne byty pre občanov obce alebo odpredať
súkromnému investorovi,developerovi – a zmluvne zaistiť, ako sa bude
s budovou narábať. Ďalej prenechal slovo poslancom.
Pán Pavol Holčík vyslovil názor, že obec nemá peňažné prostriedky na
rekonštrukciu školy, musel by sa zobrať úver a vyslovil otázku - ak by sa
podarilo obci predať budovu, čo by bolo s peniazmi, ktoré by obec získala. Ing.
Štefan Vičík usúdil, aby sa obec neunáhlila s predajom budovy – všetko by sa
muselo riadne premyslieť aj kvôli tomu, že v budove školy žije nájomník. Po
diskusii medzi poslancami, ktorí vyslovili rôzne návrhy a plány realizácie, sa
zhodli na vyhlásení obecného hlasovania t.j. tajného hlasovania, aby ľudia
vyslovili svoj súhlas/nesúhlas s predajom školy do 31.8.2017, ktoré by bolo
vekovo ohraničené a každý volič by sa podpísal na listinu – ako na voľbách do
orgánov.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje uskutočnenie obecného hlasovania
o predaji budovy bývalej školy do 31.8.2017.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0
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8. Plynová kotolňa
Starosta obce informoval poslancom o technickom stave kotolne v priestoroch
Obecného úradu, o výhodách/nevýhodách kúrenia drevom. Predniesol návrh na
kúpu plynového kotla.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje kúpu plynového kotla do priestorov
kotolne obecného úradu. Zároveň poslanci poverujú starostu na predloženie
cenovej ponuky celkovej rekonštrukcie kúrenia.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

9. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2016
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu PhDr. Gabriela Bajcarová
predniesla záver zo zasadnutia komisie.
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov o tom, že verejný funkcionár
obce p. Pavol Kňazský odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v zákonne stanovenej
lehote na doručovacom tlačive.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0
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10.Rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovaných akciách,
projektoch, do ktorých by sa mohla obec zapojiť. Informoval o možnej dotácii
z Miestnej akčnej skupiny určených na rekonštrukciu ihrísk a turistických
chodníkov.
Starosta obce informuje poslancov, že NsP Myjava opätovne požiadala obce
myjavského regiónu o finančnú pomoc, nakoľko chce pokračovať
v rekonštrukcii oddelení a tým zvýšiť štandard zdravotníckeho zariadenia.
V rámci myjavského ZMOSu sa navrhoval príspevok vo výške 3,00
EUR/obyvateľ. V minulom roku obec Polianka dala sponzorský príspevok vo
výške 2,00 EUR/obyvateľ, za ktoré boli prebudované dve oddelenia,pracoviská
rehabilitácie a spoločné priestory. V prípade získania finančného príspevku na
tento rok by chceli prebudovať jednotku intenzívnej starostlivosti a zriadiť
doliečovacie oddelenie. Starosta dáva poslancom priestor na vyjadrenie pričom
poslanci vyslovili určité obavy čo sa týka zmeny vlastníka, zhodnocovania
cudzieho majetku a pod. V konečnom dôsledku zo 4 prítomných poslancov sú
traja za to, aby sa príspevok dal. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že
k uvedenému bodu nebude prijímať uznesenie. Starosta obce bude túto
skutočnosť ešte riešiť na zasadnutí myjavského ZMOSu.
Poslanec Pavol Holčík otvoril diskusiu na tému zberného miesta v obci ako
aj dopravného značenia kvôli bezpečnosti na miestnych komunikáciách
a navrhol vyzvať správu ciest pre orezanie stromov, ktoré zasahujú do miestnej
komunikácie medzi Myjavou a Poliankou.
Následne boli občania obce vyzvaní na zapojenie sa do diskusie.

11.Záver
Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho starosta obce
poďakovaním všetkým prítomným poslancom a občanom obce za účasť.
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