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O b e c    P o l i a n k a 

907 01  Polianka 

                

 

Z á p i s n i c a 
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa  07.02.2018 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Pavol Holčík 

 Zlatica Marková 

 Jana Stančíková 

 

Neprítomní členovia:  

 Kolárik Ľubomír  

 

1. Otvorenie: 

Starosta obce p. Pavol Kňazský otvoril dnešné slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

privítaním všetkých prítomných členov. 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. Pavol Pavlús, za zapisovateľku Ing. Luciu Remkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský 

prečítal program zasadnutia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne program zasadnutia OZ 

konaného dňa 07.02.2018. 
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2. Zloženie sľubu poslancov 

O výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obcí oboznámila členov zapisovateľka  

miestnej volebnej komisie Ing. Remková Lucia.  

V obci sa volili 2 poslanci a z kandidujúcich boli zvolení p. Zlatica Marková a Jana Stančíková. Po 

tomto boli zvoleným poslancom odovzdané Osvedčenia o zvolení. 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili do rúk starostu obce p. Pavla Kňazského 

Ústavou predpísaný sľub a tento potvrdili vlastnoručným podpisom. 

 

Sľub zložili títo poslanci:   

 Zlatica Marková 

 Jana Stančíková 

Sľub tvorí prílohu zápisnice. 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Zloženie sľubu poslancov 

3) Odmeňovanie poslancov 

4) Návrh na uznesenie a záver 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie výsledky nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva  a konštatuje, že zvolení poslanci p. 

Marková Zlatica a p. Stančíková Jana zložili Ústavou predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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3. Odmeňovanie poslancov  

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. 2/2018 

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 

 Zdržal sa:0 

 

4.  Záver 

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie programu, pripomienky. Nakoľko je program z dnešného 

zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.  

 

 

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

                                              starosta obce                    

 

 

 

 

Overovatelia:    Stančíková Jana      ................................................ 

 

                          Pavol Pavlus           ................................................  


