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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  14.06.2018 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Zlatica Marková 

 Jana Stančíková 

 

1. Otvorenie: 

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

všetkých prítomných členov. 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. Pavol Pavlús a p. 

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

doplnený program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení  

3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za r.2017 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za r. 2017 

5. Záverečný účet obce za r.2017  

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Patrik Podmajerský 

7. Kotolňa 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

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

14.06.2018. 
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2. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce informoval, že uznesenia, prijaté na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, č. 

11/2018 až 17/2018 a 19/2018 sú splnené. Uznesenia č. 18/2018 a 20/2018 sú v riešení.  

 

3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za 

r.2017 

 

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

o overení individuálnej účtovnej závierky za r. 2017. 

 

Uznesenie č. 21/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu nezávislého auditóra o overení 

individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za r. 2017 

 

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

zastupiteľstve bol prednesený záver zo stanoviska hlavnej kontrolórky. 

 

Uznesenie č. 22/2018 

 

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

Miroslavy Bačovej k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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5. Záverečný účet obce za r. 2017 
 

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 Remková. 

 

Uznesenie č. 23/2018 

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

k Záverečnému účtu za rok 2017.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 12 698,51 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 12 698,51 EUR. 

 

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

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Patrik Podmajerský 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti p. Patrika Podmajerského z 11.06.2018 o odkúpení 

podielu pozemku č. 1194 (LV 2287), č. 1195 (LV 3195) a č. 1558 (LV 2571).   

 

Uznesenie č. 24/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke neschvaľuje odkúpenie podielu pozemku:  

 č. 1194, LV 2287 o výmere 540 m2 a zároveň  

 podiel pozemku č. 1195, LV 3195 (148 m2) a  

 časť pozemku č. 1558, LV 2571 – ktorý dopĺňa chýbajúcu časť pozemku č. 1194 k hlavnej 

ceste 

pánovi P. Podmajerskému, bytom Hlinícka 1166/4, Myjava. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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7. Kotolňa 

 

Starosta obce informoval poslancov o troch cenových ponukách na rekonštrukciu kotolne, v rámci 

rekonštrukčných prác obecného úradu a kultúrneho domu. Ponuky predložili: STAS s.r.o., Jiří Bartoš 

a Ladislav Lištiak.  

 

Uznesenie č. 25/2018 

 

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v rámci rekonštrukčných prác obecného úradu a kultúrneho 

domu, rekonštrukciu kotolne firmou Jiří Bartoš, Dolina 199, 906 13 Brezová pod Bradlom 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu, v rámci rekonštrukčných prác 

obecného úradu a kultúrneho domu,  na rekonštrukciu kotolne vo výške 7980,98 EUR.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

8. Rôzne 

 

Poslanci OZ diskutovali o prácach na mostoch u Bórikov a u Dingov, ďalej o oprave kanalizačnej 

šachty pri OcÚ (smerom na cyklotrasu). Starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii 

elektroinštalácii obecného úradu. Ďalej predniesol odpoveď od Trenčianskeho samosprávneho kraja 

pre opravu chodníka – vyzývajú na doplnenie podania. Rezivo z Mája bude použité na pódium na 

detskom ihrisku. Poslanci preberali, že chýbajú informatívne smerové značky o začiatku/konci obce 

smerom od Brezovej p. Bradlom na cyklotrasu.  

 

9.  Záver 

 

Starosta obce vyzval prítomných na pripomienky a diskusiu. Nakoľko prítomní nemali otázky, 

program dnešného zasadnutia bol vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním všetkým 

prítomným členom za účasť. 

 

 

 

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

Starosta obce 

Overovatelia 

Pavol Pavlús                   ............................................ 

 

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


