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 Obec  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  

27.01. 2016. 
 
 
Prítomní:                               Mockovčiak Dušan, starosta obce 
                                                                      
                           poslanci:      Kolárik Ľubomír 
                                                   Ing. Vičík Štefan 
         Kňazský Pavol 
                                                
 
                 
 
1. Otvorenie 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Polianka. Privítal 
poslancov a ostatných hostí a oznámil prítomným, že zo zasadnutia sa vyhotovuje 
zvukový záznam.   
     Starosta skonštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
poslancov, t.j. z celkového počtu 5 boli na zasadnutí prítomní 3 poslanci, na základe 
čoho vyhlásil starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. 
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
     
  
     Za overovateľov zápisnice a uznesení určil starosta poslancov Ing. Štefana Vičíka 
a Pavla Kňazského, za zapisovateľku Bc. Ivanu Baranovičovú. 
  
     Po tomto starosta prečítal program  zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola uznesení 
3. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (Štefan Bunčiak) 
4. Žiadosť o povolenie vytvoriť inžinierske siete cez obecný  

pozemok a schválenie vecného bremena (Jaroslav Mockovčiak) 
5. Pozemok parc. reg. „C“ č. 1889, k. ú. Polianka  
6. Žiadosť DHZO Polianka o poskytnutí dotácie 
7. Hlavný kontrolór obce 
8. Interpelácie poslancov 
9. Návrh  na uznesenie a záver 
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Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne 
program zasadnutia OZ konaného dňa 27.01.2016. 

 
2. Kontrola uznesení 

      Starosta informoval, že uznesenia sa priebežne plnia a niektoré sú v programe 
dnešného OZ. 
 

3. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (Štefan Bunčiak) 
Starosta informoval, že Štefan Bunčiak s manželkou Danou, bytom Viestova 

385/2, 907 01 Myjava žiadajú o súhlas na dočasné užívanie obecného pozemku 
parcela č. 11011/1 počas prestavby hospodárskej budovy na garáž a o súhlas na 
zriadenie vecného bremena na obecný pozemok, parcela č. 11011/1 k vydaniu 
stavebného povolenia z dôvodu presahu strechy cca. 80 cm a 15 cm tepelnej 
izolácie nad touto parcelou. 
 
U z n e s e n i e  číslo 1/2016 
 -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

A. súhlasí s dočasným užívaním parcely registra „C“ č. 11011/1, k.ú. Polianka, 
vo vlastníctve obce, LV č.  počas prestavby hospodárskej budovy na garáž, 

B. súhlasí so zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na parcele 
registra „C“ č. 11011/1, k.ú. Polianka, vo vlastníctve obce, LV č. pre Štefana 
Bunčiaka s manželkou Danou, bytom Viestova 385/2, 907 01 Myjava 
s podmienkou, že náklady na zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu budú znášať žiadatelia. 

 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
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4. Žiadosť o povolenie vytvoriť inžinierske siete cez obecný  
pozemok a schválenie vecného bremena (Jaroslav Mockovčiak) 

        Starosta informoval, že Jaroslav Mockovčiak, bytom Polianka č. 184, 907 01 
Myjava žiada povolenie na osadenie vodovodnej šachty a vodovodného potrubia 
na parcele registra „C“ č. 1473, k.ú. Polianka a schválenie vecného bremena. 
 
U z n e s e n i e  číslo 2/2016 
 -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

A. nesúhlasí s osadením vodovodnej šachty na parcele registra „C“ č. 1473, k.ú. 
Polianka vo vlastníctve obce, LV č.  

B. súhlasí s osadením vodovodného potrubia a so zriadením práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu na parcele registra „C“ č. 1473, k.ú. 
Polianka vo vlastníctve obce, LV č.  pre Jaroslava Mockovčiaka, bytom 
Polianka č. 184, 907 01 Myjava s podmienkou, že náklady na zriadenie práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu bude znášať žiadateľ. 

 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
 

5. Pozemok parc. reg. „C“ č. 1889, k. ú. Polianka  
Starosta informoval, že na rokovaní poslancov po preskúmaní všetkých 

dostupných materiálov padol návrh na zrušenie predaja parcely reg. „C“ č. 1889. 
 

U z n e s e n i e  číslo 3/2016 
 -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

A. ruší zámer predaja majetku obce priamym predajom zverejnený  
12. augusta 2015 

B. ruší uznesenie číslo 22/2015 zo dňa 7. mája 2015 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
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6. Žiadosť DHZ o poskytnutí dotácie 
Starosta informoval, že Dobrovoľný hasičský zbor obce Polianka požiadal 

o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2000,- € na celoročný chod DHZO Polianka 
a športovo – kultúrne - vzdelávacie podujatia pre občanov obce. 

 
U z n e s e n i e  číslo 4/2016 
 -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo 
výške 2000,- € na celoročný chod DHZO Polianka a športovo – kultúrne - 
vzdelávacie podujatia pre občanov obce. 

 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
 

7. Hlavný kontrolór obce 
        Starosta informoval, že dňa 18. januára 2016 prebehlo výberové konanie na 
obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce Polianka“. 
 
U z n e s e n i e  číslo 5/2016 
 -----------------------------------    
Obecné zastupiteľstvo v Polianke 
A. určuje plat hlavného kontrolóra obce Polianka podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
obecnom zriadení, § 18c odsek 1 a) 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
 
B. Volí v súlade § 18a odsek 1) a odsek 5) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom 
zriadení za Hlavného kontrolóra obce Polianka Jarmilu Šulovskú, bytom Polianka č. 
215, 907 01 Myjava odo dňa 1. februára 2016 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných poslancov: 3 
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 
Proti:   
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Zdržal sa:  
Nehlasoval: 
 

8. Interpelácie poslancov 
        Starosta obce udelil slovo na interpelácie poslancom Obecného zastupiteľstva.  
 
          Nik z poslancov OZ nemal žiadnu interpeláciu.  

 
9.  Návrh na uznesenie a záver 

 
        Uznesenia boli navrhnuté a prijaté po prerokovaní každého bodu programu. 
        Program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval za účasť a ukončil       
         zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
    ----------------------             
       starosta obce                        
 
 
 
Overovatelia:    Ing. Vičík Štefan                    ...................................... 
  
                              Kňazský Pavol                       ...................................... 
 
Poverená vypracovaním zápisnice:   
                               Bc. Baranovičová Ivana      ...................................... 
 


