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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  

31.03. 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 obce 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 p. Ľubomíra Kolárika 

a p. Pavla Kňazského, za zapisovateľa p. Jána Držku. 

  

     Po tomto starosta prečítal upravený program  zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (Ondrej Filka) 

4. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (PZ Jablonka) 

5. Žiadosť DHZO Polianka o poskytnutí dotácie 

6. Žiadosť TJ Tatran Polianka o poskytnutí dotácie 

7. Žiadosť CVČ Myjava o poskytnutí dotácie 

8. Zmena rozpočtu na rok 2016 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

10. Vzatie na vedomie „ Zápisnica KFSMaÚP Obce Polianka“  

11. Interpelácie poslancov 

12. 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 obce informoval, že uznesenia sa priebežne plnia a niektoré sú v programe 

dnešného OZ. 

Uznesenie č. 46/2015 – splnené 

Uznesenie č. 52/2015 -  splnené 

Uznesenie č. 4/2016 – starosta pozastavil výkon uznesenia OZ podľa §12 ods. 11 

zákona  

 

 

3. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (Ondrej Filka) 

Starosta obce informoval, že Ondrej Filka, bytom Bradáčova 258/29, 907 01 

Myjava žiada o zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na obecnom 

pozemku parcela č. 1539 na elektrickú NN prípojku umiestnenú na hranici pozemku, 

parcela č. 1444 k. ú. Polianka podľa priloženého náčrtu. 

 

U z n e s e n i e  číslo 6/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

súhlasí so zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na parcele registra „C“ 

č. 1539, k. ú. Polianka, vo vlastníctve obce, LV č. 2571 pre Ondreja Filku, bytom 

Bradáčova 258/29, 907 01 Myjava s podmienkou, že elektrická NN prípojka bude 

realizovaná podtlačením kolmo na vozovku od podperného bodu a 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: 
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4. Žiadosť  o schválenie vecného bremena (PZ Jablonka) 

        Starosta obce informoval, že PZ Jablonka, bytom Bradáčova 258/29, 907 01 

Myjava žiada o zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na obecnom 

pozemku parcela č. 2056 na elektrickú NN prípojku umiestnenú na pozemku, parcela č. 

1715 k. ú. Polianka podľa priloženého náčrtu. 

 

U z n e s e n i e  číslo 7/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

súhlasí so zriadením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na parcele registra „C“ 

č. 2056, k. ú. Polianka, vo vlastníctve obce, LV č. 2571 pre PZ Jablonka,  

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. Žiadosť DHZ o poskytnutí dotácie 

      Starosta obce 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. Dotácia bude použitá 

na náradie, výstroj a výzbroj – 1000,- € a 1000 € na športovo – kultúrne – vzdelávacie 

podujatia pre občanov obce + pohonné hmoty PV3S a PPS. Podľa § 13 ods. 6 starosta 

pozastavil výkon uznesenia č. 4/2016 obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpísal v lehote 

podľa § 12 ods. 11 a OZ ho opätovne nepotvrdilo podľa § 13 ods. 8 do dvoch mesiacov 

od jeho schválenia. 

     Na rokovaní poslancov sumu 1000,- € na náradie, výstroj a výzbroj bola zamietnutá 

z dôvodu dotácie 2000,- € z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na 

zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Polianka. 

 

U z n e s e n i e  číslo 8/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1000,- € na celoročný chod 

DHZO Polianka a športovo – kultúrne - vzdelávacie podujatia pre občanov obce. 

Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva medzi Obcou 

Polianka a DHZO Polianka, žiadateľom o dotáciu. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f5073835
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Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  

Nehlasoval: 

 

 

6. Žiadosť TJ Tatran Polianka o poskytnutí dotácie 

Starosta obce informoval, že TJ Tatran Polianka požiadal o dotáciu z rozpočtu obce 

vo výške 3000,- € na autobus, osivo, kosenie a valcovanie ihriska. 

 

U z n e s e n i e  číslo 9/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 3000,- € na autobus, osivo, 

kosenie a valcovanie ihriska. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie 

upraví zmluva medzi Obcou Polianka a TJ Tatran Polianka, žiadateľom o dotáciu. 

 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  

Nehlasoval: 

 

7. Žiadosť CVČ Myjava o poskytnutí dotácie 

        Starosta obce informoval, že Mesto Myjava požiadalo o dotáciu pre žiakov vo 

veku od 5 do 15 rokov v počte 3 žiakov z obce Polianka navštevujúcich Centrum 

voľného času v meste Myjava vo výške príspevku obce 7,30,-  € na jedno dieťa/ mesiac.  

         Na rokovaní poslancov padol návrh na sumu 33,- € pre 1 dieťa/ rok. 

 

U z n e s e n i e  číslo 10/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

schvaľuje poskytnutia dotácie pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času 

v Myjave, ktorého zriaďovateľom je mesto Myjava, od 5 do 15 rokov v sume 33,- Eur 

pre 1 dieťa/ rok. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví 

zmluva medzi Obcou Polianka a Mestom Myjava, žiadateľom o dotáciu pre CVČ 

Myjava. 
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Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  

Nehlasoval: 

 

 

8. Zmena rozpočtu na rok 2016 

 

       Starosta obce informoval že rozpočtové opatrenie č. 1/2016 sa týka zmeny bežného 

rozpočtu. 

 

U z n e s e n i e  číslo 12/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2016 k úprave rozpočtu na rok 2016. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  

Nehlasoval: 
         
 

9.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Starosta obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti zo dňa 01.02.2016, 

ktorý vypracovala a odprezentovala hlavná kontrolórka obce Jarmila Šulovská. Plán 

kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote. 

     

 

U z n e s e n i e  číslo 13/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016, ktorý predložila hlavná 

kontrolórka obce Polianka Jarmila Šulovská.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  
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Nehlasoval: 

 

10. Vzatie na vedomie „ Zápisnica KFSMaÚP Obce Polianka  
Starosta obce informoval o zápisnici zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku 

a územného plánovania obce Polianka, konané dňa 25.11.2015, doručená na OÚ 

Polianka dňa 9.12.2015. Zápisnica bola predložená a prerokovaná na stretnutí poslancov 

pred zasadnutím OZ v mesiaci december 2015. 

 

U z n e s e n i e  číslo 14/2016 

 -----------------------------------    

Obecné zastupiteľstvo v Polianke 

berie na vedomie Zápisnicu KFSMaÚP obce Polianka. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 3 

Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kňazský Pavol 

Proti:   

Zdržal sa:  

Nehlasoval: 

 

 

11. Interpelácie poslancov 

Starosta obce udelil slovo na interpelácie poslancom obecného zastupiteľstva.  

 

Pavol Kňazský 

 

- predniesol stanovisko, že finančné prostriedky z obecných zdrojov sa majú 

uvoľniť efektívne v súvislosti s príspevkom na činnosť futbalového oddielu TJ 

Tatran Polianka. Upozornil zástupcov futbalového oddielu, že nemajú oficiálny 

plán aktivít ekonomického charakteru a všeobecných aktivít. Navrhol možnosť 

odkúpenia kosačky od obecných lesov, s.r.o. 

- navrhol opravu poškodeného príjazdového mosta k lokalite Diely, vyjadril sa, že 

na jeho oprave by malo participovať PD Poriadie a pán Duleba 

 

     Starosta obce p. Mockovčiak na jeho návrh upresnil, že most bol poškodený 

prívalovou vodou  

          
Ľubomír Kolárik 

- navrhol opravu mosta u Dingov 

 

- navrhol opravu chodníka pred OÚ 

 

- navrhol vyčistiť obecný pozemok od Dingov smerom na Polianku od odpadu 
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- podporil návrh p. Vičíka o uzatvorení zmluvy s hospodárom ihriska o úhrade jeho 

odmeňovania – predložiť návrh do budúceho zastupiteľstva 
 
 

 Ing. Štefan Vičík 

- upozornil všeobecne na efektívne využitie finančných prostriedkov 

 

- navrhol, aby starosta uzatvoril zmluvu s hospodárom TJ o úhrade jeho 

odmeňovania – predložiť návrh do  budúceho zastupiteľstva 

 

 
          

 

 

12. 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:    Ľubomír Kolárik                       ...................................... 

  

                              Pavol Kňazský                       ...................................... 

 

Poverený vypracovaním zápisnice:   

                               Ján Držka                              ...................................... 

 


