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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 mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa  11.03.2019 

 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 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. J.Stančíková a p. V. 

Mikulková za zapisovateľku Z. Marková Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal doplnený program 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Žiadosť obce Jablonka na športovo-motorické podujatie 

3. Žiadosť o udelenie súhlasu pre uloženie vodovodného potrubia, elektrickej prípojky 

a povolenia vjazdu motorového vozidla (Foltín Ľ., Foltínová Z.) 

4. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

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

11.03.2019. 
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2. Žiadosť obce Jablonka na športovo – motoristické podujatie 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť obce Jablonka na športovo-motoristické podujatie 

„MRC“ (mini rally cup) v čase: 

- piatok, 05. apríla 2019: od 14,00 do 19,00 hod.   

- sobota, 06. apríla 2019: od 06,00 do 16,00 hod.  

 

Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje žiadosť obce Jablonka na športovo-motoristické 

podujatie „MRC“ (mini rally cup) v čase: 

- piatok, 05. apríla 2019: od 14,00 do 19,00 hod.   

- sobota, 06. apríla 2019: od 06,00 do 16,00 hod.  

 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3  

 Za: 3   

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0 

 

 

3. Žiadosť o udelenie súhlasu pre uloženie vodovodného potrubia, elektrickej 

prípojky a povolenia vjazdu motorového vozidla (Foltín Ľ., Foltínová Z.) 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o podanej žiadosti p. Ľubomíra Foltína a manželky 

Zuzany pre udelenie súhlasu pre uloženie vodovodného potrubia, elektrickej prípojky a povolenie 

vjazdu motorového vozidla (parcela č. 1573, LV 2571) na parcelu č. 1327.  

 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena s p. Ľubomírom Foltínom a manželkou Zuzanou Foltínovou, bytom Jablonská 1045/113, 907 

01 Myjava. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude spočívať v práve uloženia vodovodného 

potrubia a zemného kábla elektrickej prípojky, ako aj právu zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie 

(parcela „C“ 1573) na stavebný pozemok za účelom stavby „Rodinný dom NOVOSTAVBA“ na 

pozemku č. 1327 v k.ú. Polianka. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3  

 Za: 3   

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0 
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4. Záver 

 

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

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

poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia 

 

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

 

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


