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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  17.04.2019 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Jana Stančíková 

 Viera Mikulková 

 Zlatica Marková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 

Úvodné náležitosti 

Starosta obce p. Pavol Kňazský otvoril dnešné slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

privítaním všetkých prítomných členov. Požiadal zapisovateľku miestnej volebnej komisie Ing. Luciu 

Michálkovú, aby predniesla výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 

13.04.2019. Po zložení slávnostného sľubu novozvoleného poslanca Ing. Ľubici Mockovej do rúk 

starostu obce sa prešlo k jednotlivým bodom programu. 

 

1. Otvorenie: 

Starosta obce 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. Jana Stančiková a p. Zlatica Marková, 

za zapisovateľku Ing. Luciu Michálkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal zmenený program 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 

3. Odmeňovanie poslancov 

4. Určenie obvodu novozvoleného poslanca 

5. Kontrola uznesení 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Polianka za rok 2018 

9. Záverečný účet obce Polianka za rok 2018 

10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Polianka 

11. Žiadosť DHZO Polianka o dotáciu z rozpočtu obce 

12. Žiadosť CVČ Myjava o dotáciu z rozpočtu obce 

13. 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 

17.04.2019. 
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2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 

 

O výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obcí oboznámila členov zapisovateľka 

miestnej volebnej komisie Ing. Michálková Lucia. 

V obci sa volil 1 poslanec. Zvolená bola Ing. Ľubica Mocková. Novozvolenej poslankyni bolo 

odovzdané Osvedčenie o zvolení. Novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložila do rúk 

starostu obce p. Pavla Kňazského Ústavou predpísaný sľub a tento potvrdili vlastnoručným podpisom. 

Sľub tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie výsledky nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a konštatuje, že zvolený poslanec p. Ing. 

Ľubica Mocková zložila Ústavou predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

3. Odmeňovanie poslancov 

 

Starosta obce predložil Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka, ktoré boli prijaté uznesením č. 

48/2018 , podľa ktorého sa poslanci obecného zastupiteľstva vzdávajú nároku na odmenu a to na celé 

volebné obdobie. Starosta predložil dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, podľa ktorého sa 

novozvolená poslankyňa vzdáva nároku na odmenu a to na celé volebné obdobie. Novozvolená 

poslankyňa Ing. Ľubica Mocková s dodatkom č.1 súhlasí, čo potvrdzuje vlastnoručným podpisom. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obce 

Polianka, podľa ktorého, sa novozvolený poslanec vzdáva nároku na odmenu počas celého volebného 

obdobia. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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4. Určenie obvodu poslanca 

 

Starosta obce informoval o aktuálnom rozdelení obvodov pre poslancov. Bol predložený návrh pre 

novozvoleného poslanca.  

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie rozdelenie obvodu poslancov nasledovne:  

 

Ing. Mocková Ľubica: 

obvod: Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, Okál, 6 - bytovka  

súpisné čísla: 1 - 34, 190 - 195 a 198, 202, 203 

 

Marková Zlatica: 

obvod: Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci 

súpisné čísla: 35 – 56 okrem 54, 171 - 189 a 199, 200, 208, 215  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

5. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí 10/2019 

a 11/2019 sú splnené.  

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 
 

Starosta obce informoval poslancov o Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. 

Miroslavy Gášovej Bačovej na II. polrok 2019.  Návrh bol zverejnený 29.03.2019.  

 

Uznesenie č. 14/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Polianka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 
 

Starosta obce predniesol OZ základné body zo správy nezávislého auditóra Ing. Jozefa Adamkoviča o 

overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie správu nezávislého auditóra o overení 

individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Polianka 

za rok 2018 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo predložené v zákonne stanovenej lehote. Na Obecnom 

zastupiteľstve bol prednesený záver zo stanoviska hlavnej kontrolórky. 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Polianka Ing. 

Miroslavy Gášovej Bačovej k Záverečnému účtu obce za rok 2018. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

9. Záverečný účet obce za rok 2018 
 

Návrh záverečného účtu bol vopred doručený poslancom na preštudovanie a viac ako 15 dní bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Základné informácie zo záverečného účtu 

predniesla ekonómka obecného úradu Ing. Lucia Michálková. 

 

Uznesenie č. 17/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Miroslavy Gášovej 

Bačovej k Záverečnému účtu za rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 15 555,61 EUR zisteného podľa 

ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) a b) Zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 15 555,61 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

10.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu 

obce Polianka 

 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Viera Mikulková predniesol záver zo zasadnutia 

komisie. 

 

Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov o tom, že verejný funkcionár obce p. Pavol Kňazský odovzdal 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v 

zákonne stanovenej lehote na doručovacom tlačive. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 Zdržal sa: 0 

 

 

11.  Žiadosť DHZO Polianka o dotáciu z rozpočtu obce 
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Polianka 

o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce.  
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Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje žiadosť DHZO Polianka o mimoriadnu dotáciu 

z rozpočtu obce vo výške 2000,00 EUR na opravu hasičskej striekačky PS 12.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

12. Žiadosť CVČ Myjava o dotáciu z rozpočtu obce 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Centra voľného času Myjava na dotáciu vo výške 

306,60 EUR pre 7 detí (43,80 EUR/ dieťa). Vzhľadom na skutočnosť, že v žiadosti je uvedené dieťa, 

ktoré už vyše polroka je odhlásené z trvalého bydliska v našej obci, padol návrh na zníženie dotácie.  

 

Uznesenie č. 20/2019 

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 

262,80 EUR. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva medzi Obcou 

Polianka a CVČ v Myjave (žiadateľom o dotáciu). 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0. 

 

 

13.  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 

 

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

 

Marková Zlatica                                                 ............................................ 


