
Obecný úrad  P o l i a n k a 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa  19. 3. 2015.  
 
 
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce 
                                                                      
    Kolárik Ľubomír 
    Ing. Maňáková Slávka 
    Svinkásek Ľubomír 

Kováčiny Radoslav 
             
Poslanec Kolárik Martin sa na zasadnutie dostavil neskôr a hlasoval od 5. bodu programu dnešného 
zasadnutia. 
 
1. Otvorenie 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka. Privítal prítomných poslancov a 
ostatných hostí.  
     Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny poslancov, t.j. z celkového počtu 5 boli na začiatku zasadnutia prítomní 4 poslanci, na základe 
čoho vyhlásil starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí 
prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
      
     Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení určil starosta  poslancov: p. Ľubomíra Kolárika a p. 
Ing. Maňákovú Slávku. 
  
     Po tomto starosta prečítal program dnešného zasadnutia, ktorý je nasledovný: 
 

1./ Otvorenie zasadnutia 
2./ Voľba obecnej rady 
3./ Komisie obecného zastupiteľstva 
4./ Zásady hospodárenia s majetkom obce 
5./ Výstavba nájomných domov 
6./ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 
7./ Voľba hlavného kontrolóra obce 
8./ Hospodár futbalového areálu 
9./ Žiadosť o odkúpenie pozemku 
10./ Odmeny pre poslancov a zástupcu starostu obce 
11./ Rôzne pripomienky a návrhy 

a) Dotácia na CVČ – mesto Myjava 
b) Polianske zvesti                       

 12./ Diskusia       
       13./ Návrh na uznesenie a záver 
 

Návrhy na doplnenie programu:   
  --- 
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     U z n e s e n i e  číslo 9/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje program zasadnutia OZ konaného dňa 19.2.2015. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
  
2. Voľba obecnej rady 
     Starosta obce predložil návrh, aby sa obecná rada nezriadila, ale vždy pred konaním zasadnutia 
obecného zastupiteľstva pozve poslancov na rokovanie, kde budú oboznámení s programom 
a návrhom uznesení. 
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 10/2015 
    -------------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje návrh, že obecná rada nebude v obci Polianka 
zriadená. Poslanci obecného zastupiteľstva budú starostom obce pred každým riadnym 
zasadnutím OZ pozvaní na predbežné rokovanie.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
3. Komisie obecného zastupiteľstva 
     Na predbežnom rokovaní sa poslanci dohodli na zriadení komisií obecného úradu  a ich zložení. 
Pavol Holčík, ktorý bol navrhovaný do komisie priestupkov, verejného poriadku a životného 
prostredia, vstúpil do rozpravy poslancov obecného zastupiteľstva a žiadal vysvetlenie, aké povinnosti 
pre neho z členstva v komisii vyplývajú, čo bude náplňou jeho práce. Starosta ho upozornil, že nemôže 
rušiť rokovanie obecného zastupiteľstva. Pavol Holčík sa vyjadril, že v komisii pracovať nechce.  
 
U z n e s e n i e  číslo 11/2015 
    --------------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
 
a) zriaďuje  
1. Komisiu finančnú, správy majetku obce a územného plánovania 
2. Komisiu kultúry a športu 
3. Komisia priestupkov, verejného poriadku a životného prostredia 
4. Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného záujmu 
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b) určuje  
náplň práce komisií 
a) poradnú – vypracujú stanoviská k návrhom materiálov, ako podklad pre rozhodovanie 
obecného zastupiteľstva, spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti  
b) iniciatívnu – vypracujú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich 
pôsobenia, spracovávajú návrhy všeobecných záväzných nariadení  
c) kontrolnú – kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolujú dodržiavanie  
všeobecne záväzných nariadení, upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom 
úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu. 
 
d) volí predsedu a členov komisie: 

• komisia finančná, správy majetku obce a územného plánovania 
predseda: Kolárik Martin 
Ing. Mocková Ľubica 
Polák Jaroslav 
Chalupová Věra 
Bc. Bajcarová Gabriela 
 

• komisia kultúry a športu 
predseda: Kováčiny Radoslav 
Rechtorisová Nikola 
Bačová Mirka 
Dodrvová Soňa 
Kropová Monika 
Kolárik Ľubomír 
Kroupa Vitězslav 
 

• komisia priestupkov, verejného poriadku a životného prostredia 
predseda: Ing. Maňáková Slávka 
Svinkásek Ľubomír 
 

• komisia pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného záujmu 
predseda: Kolárik Ľubomír 
Ing. Maňáková Slávka 
Kolárik Martin 
Svinkásek Ľubomír 
Kováčiny Radoslav 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 4 
Za: 4 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce 
     Návrh dokumentu bol v zákonnej lehote zverejnený na vývesnej tabuli a webovej stránke obce, 
pripomienkovaný a po zapracovaní jednotlivých pripomienok predložený na schválenie obecnému  
zastupiteľstvu.  
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     U z n e s e n i e  číslo 12/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce podľa 
predloženého návrhu.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
5. Výstavba nájomných domov 
     Starosta informoval o skutočnosti, že s výkupom pozemkov v zmysle uznesenia č. 20/2014 sú 
problémy, preto navrhol uskutočniť výstavbu nájomných domov v inej lokalite, na parcelách, ktoré sú 
vo vlastníctve obce. Na parcely sa vzťahuje uznesenie č. 24/2014, ktorým sa schválil prenájom parciel 
SHR Martinovi Kolárikovi. 
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 13/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
a) ruší 

• uznesenie č. 20/2014, zo dňa 25.6.2014 z dôvodu problémov s vykúpením pozemkov 
• uznesenie č. 24/2014, zo dňa 25.6.2014 

 
b) odporúča starostovi rokovať o investičnom zámere „Nájomné domy“ s firmou VV Building, 
s.r.o., Trnava a zvolať stretnutie zástupcov firmy s prihlásenými záujemcami o prenájom 
domov, na ktorom ich oboznámia s podmienkami financovania a výstavby bytov.  
 
c) odporúča starostovi prerokovať investičný zámer „Nájomné domy“ s komisiou finančnou, 
správy majetku obce a územného plánovania. Záver z rokovania bude podkladom pre schválenie 
projektu obecným zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo sa bude v budúcnosti riadiť návrhom poslankyne Ing. Slávky 
Maňákovej a v uznesení sa bude používať formulácia „splnomocňuje“, nie „odporúča“. 
 
 
 
6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 
     Starosta predložil poslancom Plán kontrolnej činnosti zo dňa 18.2.2015, ktorý vypracoval 
zastupujúci kontrolór obce Ing. Zdenko Smolíček.. 
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     Poslanec Martin Kolárik namietal: 

- plán kontrolnej činnosti nebol zverejnený v zákonnej lehote 
- plán nebude mať kto plniť, lebo kontrolór nebude 

     Poslankyňa Ing. Slávka Maňáková navrhla, aby v budúcnosti hlavný kontrolór obce vypracoval a 
predložil plán kontrolnej činnosti pred začatím kontrolného obdobia.  
 
 
Starosta obce navrhol uznesenie: 
------------------------------- --------- 
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015, ktorý 
predložil zastupujúci kontrolór obce Ing. Zdenko Smolíček. 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržal sa: 5 
Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené. 
 
 
 
7. Voľba hlavného kontrolóra obce 
     Zastupujúci hlavný kontrolór obce Ing. Zdenko Smolíček požiadal o ukončenie pracovného pomeru 
dohodou k 31.3.2015.  
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 14/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
1/ vyhlasuje, že termín uskutočnenia voľby hlavného kontrolóra obce   Polianka sa uskutoční do 
20.4.2015 
 
2/  a) termín podania prihlášok do 15.4.2015 do 14.00 hodiny do podateľne Obecného úradu 
Polianka 
       b) náležitosti prihlášky:  
- písomná prihláška 
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve 
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe  
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
- úradne overená kópia dokladu o vzdelaní. 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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8. Hospodár futbalového areálu 
     Starosta informoval o stretnutí so zástupcami TJ Tatran Polianka, na ktorom sa dohodli na 
podmienkach hospodárenia v areáli ihriska. 
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 15/2015 
     -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke ruší správcov futbalového ihriska p. Svinkáska Ľubomíra, 
bytom Polianka č. 195 a Svinkáska Rastislava, bytom Polianka č. 113, určených uznesením č. 
16/2013.  
Členovia TJ Tatran Polianka si zvolia osobu, ktorá bude zabezpečovať údržbu vnútorných 
priestorov budovy šatní, vrátane okien, vykonávať drobné opravy v budove, nahlasovať zistené 
väčšie závady na Obecný úrad Polianka, viesť evidenciu o prenájme ihriska a šatní súkromným 
osobám, viesť evidenciu energií (voda, elektrika).  
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
 
     U z n e s e n i e  číslo 16/2015 
     ---------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom šatní a areálu ihriska súkromným osobám v sume 
100,- eur za akciu trvajúcu max 24:00 hodín. V prípade dlhšieho trvania sa nájomné vynásobí 
počtom dní.  
Stanovuje sa povinná zálohová platba vo výške 50,- eur, splatná pri preberaní kľúčov od šatní do 
rúk správcu šatní. Z vybratého nájomného sa 50% poukáže do pokladne obce a 50% si ponechá 
TJ Tatran Polianka na zabezpečenie drobných opráv v budove šatní. 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
9./ Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
-------------------------------- 
     Starosta informoval o žiadosti p. Bunčiaka Štefana s manželkou, bytom Myjava, SNP 402/4 
o odkúpenie časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú ako súčasť dvora pri rodinnom dome Polianka č. 
137. Materiál dostali poslanci vopred na preštudovanie. Jedná sa o odčlenenie a predaj časti 
pozemkov, parc. č. 11404/7 zastavané plochy vo výmere 47 m2 a parc. č. 11011/1 – zastavané plochy 
vo výmere 111 m2, v k. ú. Polianka, na ktorom sa nachádza časť dvora s oplotením a hospodárska 
stavba.  
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     U z n e s e n i e  číslo 17/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
a) súhlasí s odčlenením časti pozemkov, parc. č. 11404/7 zastavané plochy vo výmere 47 m2 a 
parc. č. 11011/1 – zastavané plochy vo výmere 111 m2, v k. ú. Polianka, na ktorom sa nachádza 
časť dvora s oplotením a hospodárska stavba vlastníka Bunčiaka Štefana s manželkou, bytom 
Myjava SNP 402/4.  
 
b) splnomocňuje starostu na zabezpečenie vypracovania geometrického plánu so zápisom do 
Správy katastra v Myjave. Náklady spojené s odčlenením pozemku uhradí kupujúci. 
 
c) súhlasí s odpredajom pozemkov, ktoré vzniknú odčlenením z parc. č. 11404/7 zastavané 
plochy vo výmere 47 m2 a parc. č. 11011/1 – zastavané plochy vo výmere 111 m2, v k. ú. Polianka 
p. Bunčiakovi Štefanovi, bytom Myjava, SNP 402/4, s podmienkou, že náklady spojené s 
vypracovaním znaleckého posudku uhradí žiadateľ. 
 
d) splnomocňuje starostu obce na zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku na cenu pôdy. 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
 
10. Odmeny pre poslancov a zástupcu starostu obce 
     Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že sa na celé funkčné obdobie vzdávajú odmien 
poslancov. Ušetrené prostriedky sa použijú na usporiadanie akcie pre deti v obci Polianka.  
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 18/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo prijíma Zásady odmeňovania poslancov podľa predloženého návrhu bez 
pripomienok, s účinnosťou od 19.3.2015. 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
11. Rôzne pripomienky a návrhy 
V tomto bode programu bolo prerokované: 
a) Dotácia pre žiakov z obce Polianka navštevujúcich Centrum voľného času v meste Myjava. Jedná sa 
o 5 žiakov. O dotáciu požiadalo CVČ v Myjave. 
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      U z n e s e n i e číslo 19/2015 
       ---------------------------------- 
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie pre žiakov navštevujúcich 
Centrum voľného času v Myjave, ktorého zriaďovateľom je mesto Myjava, od 5 rokov do 15 
rokov v sume 33,- Eur pre 1 dieťa /rok. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania 
dotácie upraví zmluva medzi Obcou Polianka a CVČ v Myjave (žiadateľom o dotáciu). 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
 
b) Polianske zvesti 
     Predseda redakčnej rady Martin Kolárik informoval o dôvodoch, prečo nevyšli Polianske zvesti 
2/2014. Vysvetlil, že asi v októbri 2013 mu tlmočil starosta, že ho oslovili voliči, že Polianske zvesti 
od dodávateľa z Brestovca sú predražené. Požiadal starostu, aby skúsil nájsť inú alternatívu. 
Rokovania medzi ním a starostom pri výbere dodávateľa grafiky a tlače novín boli dosť dramatické 
a nepríjemné, starosta ho obvinil, že prostredníctvom PZ tuneluje obec, nabaľujú sa na nich jeho firmy. 
Polianske zvesti 1/2014 boli vydané prostredníctvom dodávateľa z Nového Mesta nad Váhom, boli 
vydané v horšej kvalite (laserová tlač) a v menšom formáte s úsporou 13,50 € .  
Následne sa vyjadril, že kvôli terajším podmienkam, aké sú pre vydávanie Polianských zvestí, to je 
vzdialenejší  dodávateľ z Nového Mesta nad Váhom, kam musel Polianske zvesti chodiť robiť, 
personálne obsadenie a cenové relácie, sa vzdáva funkcie predsedu redakčnej rady Polianskych zvestí.  
 
 
     U z n e s e n i e  číslo 20/2015 
    -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
a) berie na vedomie správu predsedu redakčnej rady Polianskych zvestí p. Martina Kolárika. 
b) ruší uznesenie č. 24/2011 
c) splnomocňuje starostu obce k vytvoreniu redakčnej rady Polianskych zvestí v spolupráci s 
komisiou kultúry a športu, v termíne do 30.4.2015 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
12. Diskusia 
     V diskusii odzneli tieto diskusné príspevky.  
 
Ing. Juraj Bakoš, prednosta Okresného úradu Myjava: 
- informoval, že v rámci reformy štátnej správy sa okres Myjava stal takmer plnohodnotným okresom. 
Ocenil, že v obci Polianka prebehli pozemkové reformy. Nepodarilo sa dosiahnuť, aby pozemky obce 
boli v ucelenom bloku. Poprial starostovi a obecnému zastupiteľstvu, nech sa im darí a nech nájdu 
spoločnú reč. 
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Pavol Mocko:  
- skonštatoval, že výstavba nájomných bytov uviazla, spýtal sa, aká bola ponúkaná cena zo strany 
obecného úradu vlastníkom pozemkov a či boli oslovení všetci. Vyslovil domnienku, že keby bola 
ponúknutá rozumná cena a vlastníkom by sa vec vysvetlila, mohol sa nájsť kompromis, 
- poukázal na cestu smerom do Járkov, chýba zákopa, asi 100 m, cesta je popráskaná, treba upozorniť 
p. Dugu, aby pri obrábaní pôdy  hlinu nezhadzovali dole, lebo hlina zasypala zákopu. 

 
Starosta odpovedal, že na zastupiteľstve  bolo dohodnuté, že sa ponúkne cena 3,- až 5,-  € za m2 .  
Neboli oslovení všetci vlastníci, lebo jeden z vlastníkov p. D. Slaný sa vyjadril, že pozemok nepredá, 
preto nemalo zmysel pokračovať. Ďalší vlastník p. Baran žiadal 17,50 € za m2.  Našlo sa riešenie, bude 
sa stavať na obecnom pozemku, ktorý je povyše domu rodiny Bunčiakových na Hornej Polianke. 
Zákopy sa budú riešiť na jar. 
 
Poslanec Martin Kolárik uviedol, že o tejto cene sa v obecnom zastupiteľstve nerokovalo, v rezervnom 
fonde bola vyčlenená nejaká suma, vysvetlenie, ako sa k nej dospelo, podala na zasadnutí OZ v 
minulosti samostatná referentka obecného úradu. Pripomenul, že bývalý poslanec Víťazoslav Kroupa 
navrhol, aby vlastníci boli oslovení písomne, ale nestalo sa tak. Medzi vlastníkmi sa šírili rôzne fámy 
a sumy, bolo prezentované, že údajne ten projekt zastavil a zničil on. Bolo prijaté uznesenie č. 
22/2014, ale s vlastníkmi sa nerokovalo, vo veci sa neurobilo nič.  
 
 
 
 
Jaroslav Polák:  
- treba si určiť priority, ak chceme stavať obecné domy, malo sa rokovať, nezostať iba pri 
 sume 3 €,  
- spýtal sa, či má obec viacero pozemkov vytipovaných na stavbu obecných domov, 
- k otázke školy uviedol, že hľadáme peniaze, ale nevieme na čo, najskôr treba mať zámer, čo chceme 
zo školy urobiť, 
- vyzval, aby obec vyhlásila brigádu na vyčistenie cyklotrasy,  
- poukázal na potrebu opraviť erbové obecné tabule smerom do obce Priepasné. 
 
Starosta obce odpovedal, že obec má viacero pozemkov, ale teraz navrhovaná alternatíva vychádza 
najlepšie, bude to radová výstavba. 
  
 
Pavol Holčík:  
- uviedol, že sa mu nepáči postupnosť rokovania. OZ by malo prerokovať určitý bod, potom by mala 
prebehnúť všeľudová  diskusia, na záver by sa malo hlasovať o jednotlivých uzneseniach. Nemá takto 
možnosť ovplyvniť uznesenie, ktoré OZ už prijalo, preto aj odmietol pracovať v komisii, lebo nemal 
dostatočné informácie čo má robiť, ako to má robiť, či nebude robiť niečo za niekoho, kto je za to 
platený.  
 
Odpovedal mu posl. M. Kolárik, že uznesenia navrhujú a schvaľujú poslanci, na verejnú diskusiu a 
pripomienkovanie sa pred zasadnutím a schvaľovaním zverejňujú  špecifické záležitosti, napr. VZN, 
plán kontrolnej činnosti. Dal mu za pravdu, že problematika komisií mala byť viac rozdiskutovaná. 
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P. Holčík predložil písomnú formu diskusného príspevku (príloha č. 2), požiadal, aby sa zaviedol do 
zápisnice:  
- navrhuje vyhotovovanie audiozáznamov zo zasadnutí OZ, ukladať ich do archívu, je to pomoc pre 
zapisovateľku a dôkazný materiál v prípade nejakého sporu,   
- pýta sa čo so školou. Pred rokom starosta informoval, že na  STU, odbor stavebníctva boli dožiadaní 
študenti, budú vytvárať projekt kultúrneho centra, má tam byť múzeum kopaníc a obce Polianka. Na 
priebežné dotazy, čo je s projektom starosta odpovedal, že sú prázdniny,  akademické voľno. Znovu 
žiada odpoveď na otázku, čo je s myšlienkou školy. Pokiaľ sa nájomné byty nebudú realizovať, bolo 
by vhodné  prestavať ju na obecné byty, je v havarijnom stave, 
-opätovne žiada o pridelenie bývalej šatne KD na účely skladových priestorov. Žiada, aby mu bolo 
oznámené stanovisko, aj dodatočne,  
- nadviazal na príspevok Ing. Vičíka. Uviedol, že keď si zvolíme starostu, neznamená to, že ten človek 
má patent na rozum a prirodzenú autoritu. Tú si musí vytvoriť svojou prácou, svojím umom, nie 
klamaním, zavádzaním a osočovaním. Starosta je verejný činiteľ, je pod verejnou kontrolou, on má 
skladať účty obyvateľom a nie obyvatelia jemu, takže podľa toho by sa mal aj správať. 
 
Poslanec M. Kolárik uviedol, že  uvoľnenie šatne pre p. Holčíka bolo viackrát prejednávané na OZ, nič 
sa neudialo. Navrhol prijať uznesenie, ale starosta obce sa vyjadril, že nemôže dopĺňať uznesenie. M. 
Kolárik požiadal o zaprotokolovanie nasledovného textu: "Starosta v priebehu zasadania obecného 
zastupiteľstva neumožnil poslancovi predniesť  návrh uznesenia."  
 
Štefan Tallo: 
- kultúra zasadnutí by sa mala zlepšiť, nemal by byť jeden proti druhému, malo by to byť slušnejšie, 
ako to bolo v posledných rokoch,  
- vyjadril spokojnosť s Polianskymi zvesťami, ktoré boli vydávané do minulého roku, 
- bol by rád, keby sa uskutočnila výstavba nájomných domov, ľudia sa na to pýtajú. 
 
Ing. Štefan Vičík: 
- nebol zvyknutý na takéto jednanie, 12 rokov bol poslancom a vydiskutovali si toho veľa, ale nikto z 
poslancov si nedovolil starostu obviniť, že nehovoril pravdu, 
- požiadal poslanca M. Kolárika, ktorý sa vyjadril, že sa nemajú v láske, aby mu vysvetlil, čím 
zapríčinil, že sa nemajú v láske. Mrzí ho to, lebo p. Kolárik je veľmi šikovný človek.   
 
Vladimír Otruba: 
- navrhuje umiestniť smerovú tabuľu v Dolinách smerom na Borikov 
- žiada údržbu cesty do Borikov 
- dodal, že poslanci musia byť spolu, takéto rozpory nikdy neboli. 
 
Starosta odpovedal, že smerové tabule budú osadené, opravy ciest sú problém,  obec na opravy 
nedostáva žiadne peniaze, najhoršie časti cesty u Borikov boli opravené pred 2 rokmi. Má sľúbený 
nejaký materiál na opravy. 
 
Ing. Ľubica Mocková: 
- uviedla, že jeden starosta a 5 poslancov, každý ťahá svojim smerom, spolupráca nemožná,  
-vytvorenie komisií je veľmi dobrý nápad, potrebná vzájomná komunikácia medzi starostom, 
obyvateľmi, medzi mladými, dôchodcami, futbalistami, lebo sa  nám všetci naokolo smejú. 
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Odpovedala poslankyňa Ing. Slávka Maňáková, uviedla, že poslanci na zasadnutí hlasovali 
jednohlasne, neschválili iba jedno uznesenie (Plán kontrolnej činnosti) z dôvodu, že bolo v rozpore so 
zákonom. Diskusie sa viedli v tvorivom duchu, problémy treba prekonzultovať, hľadať riešenie, aby sa 
veci pohli dopredu a nebol porušovaný zákon, to je bežná prax.  
 
Monika Kropová: 
- spýtala sa, ako to bude so školou, 
- spýtala sa, prečo na základe príspevku občana v diskusii nemôže poslanec navrhnúť  uznesenie.  
 
Poslanec Martin Kolárik:  
- na predchádzajúcom zasadnutí starosta poveril poslancov, aby do 31.1.2015 vypracovali návrhy, čo 
treba v obci zlepšiť, návrhy boli spracované a posunuté starostovi. Spýtal sa starostu, čo sa s týmito 
návrhmi bude diať, občania sa pýtajú, kedy sa tieto veci budú riešiť. Požiadal, aby sa tieto návrhy stali 
prílohou tejto zápisnice (príloha č. 3)  a aby sa v budúcnosti spracovali formou kontroly uznesení.  
 
Starosta odpovedal, že s každým poslancom si jeho návrhy prejde individuálne a potom si sadneme k 
týmto návrhom spoločne. 
 
M. Kolárik svoje návrhy, čo treba zlepšiť v jeho poslaneckom obvode,  doplnil o ďalšie body:  
 - na Havlovej inštalovať značky obytná zóna IP 28A, IP 28B, 
 - odvodniť barinu na Havlovej oproti p. Kutkovi, zhromažďuje sa tam dažďová voda a   v lete sa tam 
liahnu komáre a iný bodavý hmyz,  
 
- požiadal o informáciu, ako bol vyriešený písomný podnet p. Vanka z novembra 2014, ktorý sa týkal 
poškodenia obecnej komunikácie orbou. Žiada, aby nebola poškodzovaná ochranná zóna komunikácie 
a aby bolo v zápisnici uvedené, že podnet p. Vanka nebol riešený  podľa zákona, malo mu byť 
odpovedané písomne v lehote 30 dní. 
  
K podnetu p. Vanka sa starosta vyjadril tak, že komunikácia poškodená nebola, zemina bola z 
komunikácie odprataná, podnet bol vybavený ústne. 
 
- poslanec M. Kolárik poukázal, že program dnešného zasadnutia OZ neobsahoval bod „Kontrola 
uznesení“. 25.6.2014 bolo prijaté uznesenie na návrh starostu, že starosta osloví v záležitosti školy 
STU, fakultu architektúry a požiada ich o vypracovanie projektu, pýta sa, čo sa za tých 9 mesiacov 
udialo. 
 
Starosta odpovedal, že hľadá iné možnosti financovania, uznesenie č. 23/2014 zatiaľ platí, nie je tam 
určený dátum, dokedy sa to má robiť, fakultu doteraz neoslovil. Keď sa nájde lepšie riešenie, 
uznesenie sa zruší a prijme sa uznesenie nové.    
 
- poslanec M. Kolárik požiadal, aby na webové stránky obce boli doplnené všetky zmluvy, nájomné, 
užívateľské, ktoré tam majú byť. Je to dlhodobý problém, že zmluvy na stránkach chýbajú, opakovane 
na to starostu upozorňoval. 
 
Starosta informoval, že pri preklopení stránok sa nepreklopili všetky zmluvy, je v jednaní so 
združením DEUS, ktoré dodá obci nové počítače a vytvorí a bude dopĺňať obecné webové stránky. 
Jarmila Šulovská uviedla, že nezverejnené zmluvy na stránky obce doplní, neurobila to z dôvodu 
zaneprázdnenosti, v súčasnej dobe je PN.   
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Alžbeta Boháčová: 
- žiada zaradiť do programu prác pre toto volebné obdobie úpravu komunikácie do osady Diely, ktorá 
je neudržiavaná, roky sa s cestou nič nerobilo. Stalo sa, že v tejto časti zapadli autá, brat je ZŤP, musí 
tam byť bezproblémový prístup, napr. aj pre sanitku. 
 
Emília Baránková: 
- odporúča poslancom, aby spoločne so starostom vycestovali do Bratislavy, vypracovali projekt a 
vybavovali na ministerstvách, je potrebné sa vzájomne  dohodnúť, stmeliť sa.  
   
     Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho starosta obce poďakovaním 
všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 
    ----------------------             
       starosta obce                        
 
 
 
Overovatelia:    Kolárik Ľubomír      ---------------------- 
 
 
                 Ing. Maňáková Slávka      ---------------------- 
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	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Príloha	  č.	  3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Návrhy	  poslancov,	  čo	  treba	  v	  obci	  a	  v	  	  príslušnom	  poslaneckom	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  obvode	  urobiť	  vo	  volebnom	  období	  2014	  –	  2018	  	  
 
Radoslav	  Kováčiny:	  	  
Návrhy	  v	  poslaneckom	  obvode:	  

loprava	  stĺpov	  obecného	  rozhlasu	  
lzasielanie	  SMS	  správ	  
lžiadosť	  pána	  Vanka	  ohľadom	  úpravy	  obecnej	  cesty	  
lvybudovanie	  žľabu	  na	  dažďovú	  vodu	  pri	  výjazde	  z	  Ulice	  na	  hlavnú	  cestu	  (pod	  
obchodom)	  
ldoriešenie	  parkovania	  na	  chodníku	  

 
Návrhy	  v	  celej	  obci:	  

loprava	  fasády	  obecného	  úradu	  
lvybudovanie	  multifunkčného	  ihriska	  	  
lvybudovanie	  detského	  ihriska	  
lriešiť	  cestovný	  poriadok	  (hlavne	  nočné	  zrušenie	  autobusov)	  

 
 
Ľubomír	  Svinkásek:	  
Návrhy	  v	  	  poslaneckom	  obvode:	  
loprava	  cesty	  na	  Piatovú	  
ldoriešenie	  farárovho	  oplotenia	  
 
Návrhy	  v	  celej	  obci:	  

loprava	  fasády	  obecného	  úradu	  
lvybudovanie	  multifunkčného	  ihriska	  +	  detského	  ihriska	  
luskladňovať	  drevo	  pre	  obecný	  úrad	  na	  inom	  mieste	  
lriešiť	  budovu	  školy	  	  
 
 

Martin	  Kolárik	  :	  
Návrhy	  v	  poslaneckom	  obvode:	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  osadiť	  smerové	  tabule	  (	  v	  celej	  obci	  )	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  oprava	  stĺpov	  obecného	  rozhlasu	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  bezodkladne	  požadovať	  od	  majiteľa	  fotovoltaickej	  elektrárne	  aby	  si	  začal	  plniť	  
zmluvné	  	  	  
- 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  záväzky	  voči	  obci	  (oprava	  miestnej	  komunikácie)	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  vybudovať	  nádobu	  na	  odpadky	  pri	  odpočívadle	  na	  Sedlárovej	  aj	  pravidelne	  udržiavať	  
okolie	  
- 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tohto	  odpočívadla	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  udržiavať	  priekopy	  (platí	  pre	  všetky	  obecné	  cesty	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  zabezpečiť	  u	  správcu	  turistického	  značenia	  a	  značenia	  cyklotrás,	  rekonštrukciu	  
značenia	  	  
- 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Podlipovec)	  a	  	  jeho	  pravidelnú	  údržbu	  	  
- 	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  vybudovať	  priepusť	  pri	  prechode	  obecnej	  asfaltovej	  komunikácie	  na	  lesnú	  cestu	  v	  
lokalite	  	  	  
- 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Podlipovec	  	  
-  



Návrhy	  v	  celej	  obci:	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  Oprava	  fasády	  obecného	  úradu	  a	  revitalizácia	  centra	  obce	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Rekonštrukcia	  vykurovania	  v	  budove	  obecného	  úradu	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Dobudovať	  športový	  areál	  (tribúna),	  hľadať	  spôsoby	  na	  prefinancovanie	  výstavby	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  multifunkčného	  ihriska	  a	  zavlažovania	  trávnatej	  plochy	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Vybudovať	  detské	  ihrisko	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Začať	  REÁLNE	  riešiť	  havarijný	  stav	  budovy	  školy	  a	  neporiadok	  na	  obecných	  pozemkoch	  
v	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  okolí	  školy	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Seriózne	  a	  s	  plnou	  vážnosťou	  sa	  začať	  venovať	  možnosti	  vybudovať	  nájomné	  bývanie	  v	  
obci	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Zaviesť	  transparentný	  systém	  financovania	  spoločenských	  organizácií	  fungujúcich	  v	  obci	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Začať	  sa	  k	  obecnému	  majetku	  správať	  ako	  reálny	  vlastník	  a	  dobrý	  gazda	  	  
	  	  	  -‐	  	  	  	  Zriadiť	  pre	  občanov	  informačný	  SMS	  most	  	  
	  	  	  -‐	  	  	  	  Intenzívne	  a	  s	  plným	  nasadením	  sa	  venovať	  „eurofondom“.	  Na	  každom	  zasadaní	  OZ	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  informovať	  o	  novinkách	  a	  aktuálnom	  stave	  „eurofondových	  akcií“	  	  
	  	  	  -‐	  	  	  	  	  Začať	  jednania,	  ktoré	  by	  viedli	  k	  možnosti	  skultúrniť	  bezprostredné	  okolie	  a	  prístupovú	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  komunikáciu	  k	  lipe	  u	  Babiarov	  a	  ktoré	  by	  umožnili	  propagovať	  tento	  skvost	  a	  unikát,	  ako	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  symbol	  našej	  obce,	  smerom	  k	  verejnosti	  	  
	  	  	  -‐	  	  	  	  	  Obecný	  web	  a	  obecné	  profily	  sa	  sociálnych	  sieťach,	  udržiavať	  sústavne	  aktuálne,	  na	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  zodpovedajúcej	  úrovni	  a	  zabezpečiť,	  aby	  tam	  boli	  všetky	  materiály,	  ktoré	  tam	  majú	  byť	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (VZN,	  zmluvy	  ...)	  	  
 
 
Ľubomír	  Kolárik	  :	  
-‐	  	  	  vybudovanie	  chodníkov	  z	  Hornej	  Polianky	  na	  Dolnú	  
-‐	  	  	  vyčistiť	  a	  udržiavať	  cestu	  medzi	  p.	  Babiarom	  a	  p.	  Durišom	  
- -‐	  	  	  do	  tejto	  cesty	  umiestniť	  kontajner	  na	  sklo	  a	  ak	  sa	  bude	  pristavovať	  kontajner	  na	  
komunálny	  
- 	  	  	  	  odpad,	  aby	  sa	  dal	  do	  tejto	  uličky.	  
- -‐	  	  	  vedľa	  čakárne	  osadiť	  obecnú	  oznamovaciu	  tabuľu	  a	  vyvesiť	  tam	  obecné	  oznamy,	  
odkazy	  a	  
- 	  	  	  	  	  zápisnice	  
-‐	  	  	  donútiť	  občanov,	  ktorí	  susedia	  s	  cestou,	  aby	  si	  čistili	  pozemky	  od	  buriny	  a	  kríkov	  
-‐	  	  	  pred	  bytovkou	  č.	  195	  opraviť	  betónovú	  plochu	  na	  parkovanie	  
-‐	  	  	  na	  hlavnej	  trase	  Myjava	  -‐	  Polianka	  vyčistiť	  2	  m	  od	  vozovky	  od	  kríkov	  a	  stromov	  
-‐	  	  	  vyčistiť	  skládku	  nad	  Dingami	  
-‐	  	  	  pred	  vstupom	  do	  obce	  Polianka	  osadiť	  merače	  rýchlosti	  
-‐	  	  	  oprava	  školy	  
-‐	  	  	  oprava	  kultúrneho	  domu	  
-‐	  	  	  označiť	  smerovými	  tabuľami	  osady	  
 
 
 

Ing.	  Slávka	  Maňáková:	  	  
Návrhy	  v	  poslaneckom	  obvode:	  	  
lkrižovatka	  pri	  dome	  rodiny	  Kňazských,	  	  treba	  osadiť	  zrkadlo	  
lcyklotrasa	  cez	  Pokrivníky,	  zabezpečiť	  zníženie	  najvyššej	  povolenej	  rýchlosti	  
lsmer	   Járky,	   odbočka	   z	  cyklotrasy	   doprava	   (dvor	   Šimonovej),	   spevniť	   komunikáciu	   vedúcu	  
k	  nehnuteľnosti,	  za	  dažďa	  a	  topiaceho	  sa	  snehu	  nezjazdná	  	  	  
lJárky	  –	  odbočka	  vľavo	  k	  rodinným	  domom	  (napr.	  rod.	  Mocková)	  –	  osadiť	  informačnú	  tabuľu	  



slepá	  ulica	  alebo	  zákazovú	  značku	  „Zákaz	  vjazdu“	  
lsmetiari	   využívajú	   ako	   príjazdovú	   cestu	   do	   osady	   Talčíci	   spevnenú	   komunikáciu,	   odbočku	  
vľavo	  z	  cyklotrasy	  cez	  Pokrivníky	  a	  túto	  ničia,	  zamedziť	  im	  v	  používaní	  tejto	  prístupovej	  cesty	  
lRemenári,	  oprava	  cesty,	  prehĺbenie,	  vyčistenie	  jarku	  popri	  ceste	  
 
Návrhy	  v	  celej	  obci:	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	   	   	  vybudovať	  reprezentatívny	  stred	  –	  námestíčko	  obce	  v	  okolí	  obecného	  úradu,	  výsadba	  
zelene	  
- -‐	   	   	   	   zrenovovanie	   terasy	  Kultúrneho	   domu	   (drevená	   konštrukcia	   –	   vybrúsenie,	   náter,	  
stoly	  	  	  	  	  

- 	  	  	  	  	  a	  stoličky	  –	  oprava,	  náter,	  podlaha	  terasy	  –	  nová	  dlažba	  alebo	  poter)	  	  

 
 


