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IČO: 309826,   t. č. 034/6228421 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje použitie rezervného fondu, v rámci 

rekonštrukčných prác kultúrneho domu, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom 

dome firmou RAMI SERVIS, s. r. o., Černyševského 10, 85 101 Bratislava vo výške 3218,40 

eur. 

 

Hlasovanie: 

• Počet prítomných poslancov: 5 

• Za: 5 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 38/2019 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje vzatie dočasného úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky, a. s. Štefánikova 77, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420. 

v sume 40 000 eur za podmienok dopredu uzavretých v príslušnej úverovej zmluve. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Polianka k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – 

úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 

 

Hlasovanie: 

• Počet prítomných poslancov: 5 

• Za: 5 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 



 

Uznesenie č. 39/2019 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje projektový zámer Cyklotrasa 

Španková.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu obce zabezpečením 

vypracovania projektového zámeru Cyklotrasa Španková. 

 

Hlasovanie: 

• Počet prítomných poslancov: 5 

• Za: 5 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 40/2019 

 

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

parcela „C“ č. 1406 vo výmere 417 m2, zastavanej plochy a nádvoria s podmienkou, 

že náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku uhradí žiadateľ. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu obce zabezpečením 

vypracovania znaleckého posudku na cenu pôdy. 

 

 

Hlasovanie: 

• Počet prítomných poslancov: 5 

• Za: 5 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 41/2019 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje zámer odpredaja pozemkov parcely  č. 

8104/12, 8104/13, 8104/2, 8104/3, ktoré budú súčasťou „VOS škola“. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu obce zabezpečením 

vypracovania znaleckého posudku na cenu pôdy. 

 

 

 

Hlasovanie: 

• Počet prítomných poslancov: 5 

• Za: 5 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


