Obec Polianka
907 01 Polianka

Zápisnica
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke
konaného dňa 28.11.2018

Prítomní členovia:
 Pavol Kňazský, starosta obce
 Pavol Pavlús
 Jana Stančíková
 Viera Mikulková
 Zlatica Marková

Úvodné náležitosti
Starosta obce p. Pavol Kňazský otvoril dnešné slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
privítaním všetkých prítomných členov v tomto novom volebnom období. Požiadal predsedkyňu
volebnej komisie p. Janu Mockovčiakovú, aby predniesla výsledky volieb do orgánov samosprávy
obcí. Po zložení slávnostného sľubu starostu obce p. Pavla Kňazského, nasledovali sľuby jednotlivých
zvolených poslancov a prešiel k bodom programu.

1. Otvorenie:
Starosta obce p. Pavol Kňazský konštatoval, že sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
a preto vyhlásil toto zasadnutie za uznášania schopné. Prezenčná listina bola prítomnými členmi
podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Jana Stančíková a p.
Viera Mikulková za zapisovateľku Ing. Luciu Michálkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal
program zasadnutia:

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

Otvorenie zasadnutia
Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
Zloženie sľubu starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Určenie obvodov poslancov obce
Určenie zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie
nezvolá starosta a ani zástupca starostu obce
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8. Vyhlásenie nových volieb poslanca obecného zastupiteľstva
9. Plat starostu obce
10.Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka
11.Záver
Doplnené body:
 Správa o havarijnom stave
 Rôzne

Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní doplnený program zasadnutia OZ
konaného dňa 28.11.2018
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2. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
O výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. novembra 2018, informovala
predsedkyňa miestnej volebnej komisie pani Jana Mockovčiaková. Za starostu obce Polianka bol
zvolený p. Pavol Kňazský. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení Zlatica Marková, Viera
Mikulková, Pavol Pavlús a Jana Stančíková.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa:

3. Zloženie sľubu starostu obce
Novozvolený starosta obce p. Pavol Kňazský zložil do rúk predsedkyne miestnej volebnej komisie
pani Jane Mockovčiakovej Ústavou predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho svojim podpisom.
Sľub tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 40/2018
Novozvolený starosta obce p. Pavol Kňazský zložil sľub starostu podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, čo voči tretím osobám deklaruje na
základe osvedčenia o zvolení.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0
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4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili do rúk starostu obce p. Pavla Kňazského
Ústavou predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdili ho svojim podpisom. Sľub tvorí
prílohu zápisnice.
Sľub zložili títo poslanci:
 Zlatica Marková
 Viera Mikulková
 Pavol Pavlús
 Jana Stančíková
Uznesenie č. 41/2018
Novozvolení poslanci Zlatica Marková, Viera Mikulková, Pavol Pavlús a Jana Stančíková zložili sľub
poslancov obecného zastupiteľstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí, čo voči tretím osobám deklarujú na základe osvedčenia o zvolení.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

5. Určenie obvodov poslancov obce
Starosta obce navrhol rozdelenie obce do obvodov. Každý poslanec si bude vo svojom obvode robiť
súpis a zabezpečovať potrebné pre chod obce.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie nasledovné rozdelenie obvodov poslancov obce:
Mikulková Viera
obvod: bytovky, Doliny, Piatová, u Borikov
súpisné čísla: 89 - 117 a 54, 72, 87, 216
Marková Zlatica
obvod: Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, Okál, 6 - bytovka
súpisné čísla: 1 - 34, 190 - 195 a 198, 202, 203
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Stančíková Jana
obvod: Dolná Polianka, Španková
súpisné čísla: 57 - 86 okrem 72, č. 118 - 127 a 196, 205, 207
Pavlús Pavol
obvod: Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely
súpisné čísla: 129 - 170 a 193, 197, 211, 217, 218, 221

Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

6. Určenie zástupcu starostu obce
Starosta obce vymenoval poslanca Pavla Pavlúsa za zástupcu starostu obce, ktorý bude poverený
oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom
zriadení:
 § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho
poslanec poverený OZ,
 § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec
poverený OZ,
 § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie určenie p. Pavla Pavlúsa za zástupcu starostu
obce Polianka, ktorý bude poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch
predpokladaným zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12, ods. 2,3 a 6.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0
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7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení
keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu obce
Poslanci sa dohodli na poverení poslanca Zlatice Markovej, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:
§ 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz
za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený OZ,
§ 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ,
vedie ho iný poslanec poverený OZ,
§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie,
vedie ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje poslanca Zlaticu Markovú, ktorý bude zároveň
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení
§12, ods. 2,3 a 6.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

8. Vyhlásenie nových volieb poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta obce informuje, že na základe uznesenia č. 26/2018 prijatom dňa 10.08.2018, bol učený počet
poslancov Obecného zastupiteľstva na 5 členov. Avšak, kandidátnu listinu a zvolení boli štyria
kandidáti. Z toho dôvodu je potrebné požiadať o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy
obcí.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Polianka požiadať predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky ,podľa zákona č.180/2014 Z.z. §181 odsek 3 písm. d) o voľbách do orgánov samosprávy
obcí, o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí prostredníctvom Okresného úradu v
Novom Meste nad Váhom.
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Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

9. Plat starostu obce
Starosta obce požiadal poslancov o schválenie platu určeného v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov. Za mesiac november 2018 patrí
starostovi obce plat vo výške priemernej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve (zverejnená
každoročne Štatistickým úradom SR) násobená koeficientom pripadajúcim pre našu obec – 1,49. Na
základe novely uvedeného zákona č. 253/1994 Z.z. účinnej od 01. decembra 2018 patrí starostovi obce
plat určený násobkom priemernej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve a (novým) koeficientom
pripadajúcim pre našu obec 1,65.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
plat starostu obce za mesiac november vo výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve, čo predstavuje sumu 1421,46 EUR.
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov
a platnej novely uvedeného zákona účinnej od 01.12.2018 - plat starostu obce vo výške 1,65 násobku
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, čo predstavuje sumu 1574,10 EUR.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0

Ďalej starosta obce Pavol Kňazský predložil poslancom OZ Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej
dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015-2018 v zmysle §2 odst. 2
zákona č. 253/1994 Z.z.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostu obce Pavla
Kňazského za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 8,5 dňa. Náhrada platu starostu obce
bude vyplatená v mesačnej mzde za mesiac november 2018.
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Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0

10.Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil návrh na Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka, ktoré boli vopred
doručené poslancov na preštudovanie. Poslanci OZ sa jednotne zhodli na skutočnosti, že sa vzdávajú
nároku na odmenu a to na celé volebné obdobie.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka, podľa
ktorého sa poslanci OZ vzdávajú nároku na odmenu a to na celé volebné obdobie.
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0

11. Správa o havarijnom stave
Starosta obce bol na obhliadke budovy obecného úradu spolu s poslancom p. Pavlom Pavlúsom
a odborníkom (nezáväzne). Po zistení stavu následne predložil poslancom obecného zastupiteľstva
správu o havarijnom stave – konkr. komín na budove OcÚ a vonkajšia stena hasičskej zbrojnice.
Poslanci po diskusii uznali, že je to havarijný stav majetku a treba to riešiť čo najskôr.
Uznesenie č. 49/2018
a) Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu o havarijnom stave vonkajších
priestorov hasičskej zbrojnice a komína na budove OcÚ.
b) Schvaľuje budúcu investíciu hradiť z rezervného fondu obce.
c) Poveruje starostu obce riešením havarijného stavu a potrebnej projektovej dokumentácie.

12. Rôzne
Poslanci diskutovali o bodoch, ktoré sa budú schvaľovať na budúcom zastupiteľstve a to zmena
miestneho poplatku za odpad, škola a rozpočet na budúci rok. Návrh na zmenu VZN o miestnych
poplatkoch je už vyvesený na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke, rovnako aj zmena
rozpočtu za rok 2018.
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V návrhu na zmenu poplatkov za odpad je zvýšenie o 2,50 EUR – z 11,50 EUR na 14,00 EUR.
Avšak, ďalej do budúcnosti sa budú musieť miestne poplatky zvyšovať, pretože sa zvyšuje zákonný
poplatok za tonu odpadu a cena za vývoz. Je nevyhnutné, aby občania obce triedili odpad v najvyššej
možnej miere a ak nie, aspoň tak ako za rok 2018.
Ďalej informoval starosta obce poslancov o svojich zámeroch v novom volebnom období a to
najmä vyriešiť starú školu, rekonštrukciu garáže a chodníkov v obci, miestneho rozhlasu a cestu
v osade u Remenárov.

13. Záver
Starosta obce vyzval prítomných na pripomienky a diskusiu. Nakoľko prítomní nemali otázky,
program dnešného zasadnutia bol vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním občanom obce za
účasť na voľbách, poďakovaním odchádzajúcim poslancom p. Pavlovi Holčíkovi a p. Ľubomírovi
Kolárikovi za účasť na zasadnutiach, vzájomnú spoluprácu a poprial novozvolenému zastupiteľstvu
veľa pozitívnej spolupráce pri rozvoji obce v novom volebnom období.

................................................
Starosta obce
Overovatelia
Jana Stančíková

............................................

Viera Mikulková

............................................
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