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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  01.03.2019 

 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Jana Stančíková 

 Viera Mikulková 

 Zlatica Marková 

 

 

1. Otvorenie: 

Starosta obce p. Pavol Kňazský 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. Viera Mikulková 

a p. Jana Stančíková, za zapisovateľku Ing. Luciu Michálkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal 

zmenený program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Príspevok občanom na pohrebné služby 

4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – DHZO Polianka 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – TJ TATRAN Polianka 

6. Žiadosť o zameranie a úpravu cestnej komunikácie (Kralovič Igor) 

7. Žiadosti o oslobodenie, zníženie poplatku na miestnych poplatkoch za odpad na rok 

2019 

8. Stará škola 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

10. Rôzne 

11. Záver 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ konaného dňa 

01.03.2019. 
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2. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí v roku 

2018 č. 50/2018 až 55/2018 sú splnené.  

 

 

3. Príspevok občanom na pohrebné služby 

 

Starosta obce informoval poslancov o účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava 

o pohrebných službách. Počas diskusie poslancov a občanov obce padli otázky ako napr. odkúpenie 

majetkového podielu na dome smútku alebo či je vôbec možné prispieť do cudzieho majetku., na ktoré 

im bolo osobne zodpovedané. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo neprispieť akoukoľvek formou 

príspevku mestu Myjava, ale vyriešiť to cez príspevok občanom obce Polianka na pohrebné služby.  

 

Uznesenie č. 1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Polianka nesúhlasí s jednorazovým príspevkom Mestu Myjava vo výške 

11 680,00 EUR na rekonštrukciu domu smútku. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Polianka schvaľuje vyrovnávací príspevok vo výške 500,00 EUR 

pozostalým pri úmrtí občana, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v obci Polianka. Príspevok sa 

poskytne na základe predloženej faktúry o poskytnutí prenájmu Domu smútku Myjava. Príspevok 

bude vyplácaný do splatenia požadovanej čiastky 11 680,00 EUR Mestu Myjava.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 
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4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – DHZO Polianka 

Starosta obce predložil žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Polianka o dotáciu na rok 2019 

na opravu, celoročný chod zboru a športovo-kultúrne a vzdelávacie podujatia pre občanov obce vo 

výške 1000,00 EUR.  

 

Uznesenie č. 3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie DHZO Polianka  z rozpočtu obce vo 

výške 1000,00 EUR na opravu a celoročný chod DHZO Polianka a športovo – kultúrne a vzdelávacie 

podujatia pre občanov obce. 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – TJ TATRAN Polianka 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Telovýchovnej jednoty TATRAN Polianka 

o dotáciu na rok 2019 vo výške 6500,00 EUR na závláhové zariadenie, autobus, údržbu budovy 

a pozemkov. Podotkol, že cca 3000,00 EUR bude poskytnuté konkrétne na závlahové zariadenie, 

pričom zvyšné peniaze na túto investíciu si TJ TATRAN Polianka zoženie vo vlastnej réžii.  

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie TJ TATRAN Polianka  z rozpočtu 

obce vo výške 6500,00 EUR na závláhové zariadenie, autobus, údržbu budovy a pozemkov. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 Zdržal sa: 0 
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6. Žiadosť o zameranie a úpravu cestnej komunikácie (Kralovič Igor) 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Kraloviča Igora o zameranie a úpravu cestnej 

komunikácie p. č. 10012/1.  Poslanci OZ si boli obhliadnuť danú cestu, ktorá je v zlom technickom 

stave. Avšak p. Kralovič momentálne dokončuje stavbu domu, preto riešiť daný problém s cestou bude 

možné až po dokončení stavebných prác.  

 

Uznesenie č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke súhlasí: 

a) S úpravou cestnej komunikácie p. č. 10012/1 a to úpravou terénu a navezením spevňujúceho 

materiálu za podmienky, že žiadateľ sa bude na úprave komunikácie podieľať  

b) Poveruje starostu obce jednaním so žiadateľom 

c) Úprava komunikácie bude realizovaná po kolaudácii 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

7. Stará škola  

 

Už na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo konštatované, že zatiaľ nie je žiadny reálny záujemca na 

kúpu budovy školy za účelom výstavby bytov. Potencionálni záujemcovia by radi budovu využili na 

súkromnú materskú škôlku alebo zariadenie pre seniorov. Od prítomných občanov na zasadnutí bolo 

pripomenuté, aby boli občania vyrozumení so zámerom budovy školy. Poslanci sa zhodli na predĺžení 

verejno-obchodnej súťaže a na vypustení zámeru premeny budovy školy na byty.  

 

Uznesenie č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka  

a) predlžuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej 

zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku obce Polianka nachádzajúceho sa v k.ú. Polianka 

a to pozemkov a stavby na parcelných číslach parc. č. KN-C 8104/4 (zast. pl. ) s výmerou 748 

m2, parc. č. KN-C 8104/14 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, ktoré sú zapísané v LV 2571 

geometrickým plánom č. 089/2017 z 08. 12. 2017 a stavbu so súpisným  č. 54, postavenej na 

pozemku parc. č. KN - C 8104/1 (zast. pl.) s výmerou 264 m2 , k. ú. Polianka, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 2571 s orientačnou výmerou podlahovej plochy 450 m2   od 01.04.2019 do 

01.07.2019 
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b) Súťažiaci podá návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov a ponúkne kúpnu cenu, ktorá:  

- pre pozemky presiahne sumu 6600,00 EUR  

- pre pozemok s budovou presiahne sumu 50 000,00 EUR 

c) po predložení podnikateľského zámeru uchádzača o majetok.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

 

8. Žiadosti o oslobodenie, zníženie poplatku na miestnych poplatkoch za odpad 

na rok 2019 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaných žiadostiach občanov obce o oslobodenie resp. 

zníženie poplatku na miestnych poplatkoch za odpad na tok 2019. Konštatoval, že všetky žiadosti 

obsahovali nevyhnutné prílohy.  

 

Uznesenie č. 7/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje podané žiadosti o oslobodenie, zníženie poplatku na 

miestnych poplatkov za odpad. 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 bol vopred zverejnený na 

úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote.  

 

Uznesenie č. 8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2019.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

10. Rôzne 

 
V diskusii p. Pavol Holčík otvoril tému premávky v obci, pretože vodiči nedodržujú maximálnu 

povolenú rýchlosť na hlavnej ceste Myjava-Priepasné. Navrhoval požiadať DI o umiestnenie 

stacionárnych radarov. Taktiež navrhol osloviť správu ciest na lepšiu údržbu cesty v zime, ktorá vedie 

cez obec.  

 

11.  Záver 
 

Starosta obce vyzval prítomných na doplnenie programu, pripomienky a diskusiu. Nakoľko prítomní 

občania nemali otázky, program dnešného zasadnutia bol vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce 

poďakovaním všetkým prítomným členom a občanom za účasť. 

 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 

 

 

Overovatelia 

 

Viera Mikulková                                                ............................................ 

 

Jana Stančíková                                                 ............................................ 


