
                       
          O b e c    P o l i a n k a                                                                                   
                    907 01  Polianka                                                                                                                                                                                                                      

 
                            IČO: 309826, t.č. 034/6228421                                                                                             
                                                                                                                    

                

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka neschvaľuje odpredaj budovy školy 

s priľahnutými pozemkami za účelom výstavby bytov (pozemky: parcely č. 8104/4 

s výmerou 748 m2, č. 8104/14 s výmerou 26m2; budova: parcela č. 8104/1 s výmerou 

264 m2, LV 2571). 

b) Nevyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predávanie a výber najvhodnejšieho návrhu 

kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku obce Polianka nachádzajúceho sa 

v k.ú. Polianka a to pozemkov a stavby určených na výstavbu bytov v obci Polianka. 

c) Poveruje starostu obce doplniť materiály k odpredaju budovy školy – do 15.04.2018. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 

Uznesenie č. 4/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka neschvaľuje odpredaj obecného pozemku – parcela „C“ 

č. 1779 (výmera: 1732 m2 ) a parcela „C“ č. 1784  (výmera: 3438 m2 ) p. Podmajerskej 

Kataríne, 907 01 Myjava.   

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 



 

Uznesenie č. 5/2018 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje odpredaj ¼ časti obecného pozemku, 

parcela „C“ č. 2780 vo výmere 874 m2 , trvalý trávny porast p. Matúšovi Vidomanovi, 

902 01 Pezinok s podmienkou, že  náklady spojené s vypracovaním znaleckého 

posudku uhradí žiadateľ. 

b) Poveruje starostu obce zabezpečením vypracovania znaleckého posudku na cenu pôdy.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje „Všeobecný investičný zámer“, ktorý zahŕňa  

rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu, pričom investícia bude hradená 

z rezervného fondu obce.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje podané žiadosti o oslobodenie, zníženie 

poplatku na miestnych poplatkov za odpad. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 



Uznesenie č. 8/2018 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje zámer rekonštrukcie miestnej 

komunikácie „Diely“  

b) Poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi časti pozemkov o uzavretí 

Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva časti parciel č. 13639, 13640, 

13641, 13642, 13643, 13644 zap. na LV č. 1739, 1894, 1895.  

c) OZ stanovuje výkupnú cenu max. 2 EUR / m2.   

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

Uznesenie č. 9/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka dáva na vedomie a schvaľuje určenie obvodov 

poslancov a to nasledovne:  

 

Zlatica Marková 

obvod: Dolná Polianka, Španková                                                                                               

        súpisné  čísla:  57 - 86 okrem 72, č. 118 - 127 a 196, 205, 207 

  

Jana Stančíková 

obvod: Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely                                                                            

        súpisné čísla: 129 - 170 a 193, 197, 211, 217, 218, 221 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje žiadosť obce Jablonka na športovo-

motoristické podujatie „MRC“ (mini rally cup) a povoľuje užívanie miestnych a účelových 

komunikácií v čase:  

 23.03.2018 od 14.00 hod do 19.00 hod  

 24.03.2018 od 06.00 hod do 16.00 hod 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

 
 

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

Starosta obce, Pavol Kňazský  

 


