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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 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa  27.05.2019 

 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Jana Stančíková 

 Viera Mikulková 

 Zlatica Marková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 

 

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. Lucia Michálková. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal 

program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Použitie rezervného fondu 

4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – mesto Myjava 

5. Dotácia pre mesto Myjava pri príležitosti 60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

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

27.5.2019. 
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2. Kontrola uznesení 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia č. 11/2019 až 20/2019, prijaté na minulom zasadnutí OZ, sú 

splnené. 

 

3. Použitie rezervného fondu 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o ponukách na renováciu parkiet v kultúrnom dome. 

Renovácia parkiet je zahrnutá v rámci rekonštrukčných prác obecného úradu a kultúrneho domu – 

uznesenie č.6/2018. Starosta obce predložil ponuky od štyroch firiem a poslanci si následne 

preštudovali, čo každá ponuka obsahuje. Predložené boli ponuky od:  

 Jaroslav Petrák, Poriadie 321 

 DEVA - real s.r.o., Zvolen 

 SUKUP parkety – Lukáš Sukup, Velká nad Veličkou 

 Pavol Slaný, Myjava 

Vzhľadom na cenu a obsiahnuté činnosti v ponukách sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo a prijalo 

nasledovné 

 

Uznesenie č. 21/2019 

 

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

domu, rekonštrukciu parkiet v kultúrnom dome firmou SUKUP parkety – Lukáš Sukup, 696 74 

Velká nad Veličkou 915.  

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

obecného úradu a kultúrneho domu, na rekonštrukciu parkiet v kultúrnom dome vo výške 

3974,00 EUR. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – mesto Myjava 

 

Starosta obce vopred dodal materiály k tomuto bodu poslancom OZ na preštudovanie. Pozostalým pri 

úmrtí občana, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v obci Polianka bolo schválené uznesením č. 

2/2019 z 01.03.2019 vyrovnávací príspevok vo výške 500,00 EUR. Správa majetku Mesta Myjava 

s.r.o. v zmluve navrhuje uhradiť preddavok vo výške 3500,00 EUR za 7 pohrebov za kalendárny rok. 

Avšak, nie je v nej vytýčené, akú sumu má obec uhradiť v prípade, ak tých 7 pohrebov za kalendárny 

rok nebude. Po dlhšej diskusii sa poslanci zhodli, že nie je možné zmluvu v aktuálnom znení schváliť, 

pretože je tam viacero protichodných tvrdení.  
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Uznesenie č. 22/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka neschvaľuje „Zmluvu o nájme nebytových priestorov“ 

predloženou zmluvnou stranou Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.; M.R.Štefánika 560/4, Myjava.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu obce vstúpiť do jednania so Správou majetku 

Mesta Myjava, s.r.o. a vyzvať ich v prepracovaniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

5. Dotácia pre mesto Myjava pri príležitosti 60. ročníka Medzinárodného 

folklórneho festivalu 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti Mesta Myjava o dotáciu z rozpočtu obce na 

prípravu a realizáciu jubilejného 60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019.   

 

Uznesenie č. 24/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce žiadateľovi Mesto 

Myjava, Nám.M.R.Štefánika 560/4, Myjava vo výške 200,00 EUR na prípravu a realizáciu 60. ročníka 

Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019.   

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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6. Rôzne 

Poslanci OZ sa informovali ohľadom verejnej obchodnej súťaže na školu. Potencionálni záujemci 

sa zatiaľ informujú len telefonicky.  

Starosta konštatoval, že zmluva s Pôdohospodárskou platobnou agentúrnou na rekonštrukciu 

športového areálu, je podpísaná (viď. Zápisnica č.8/2017 z 07.12.2017, bod č.11). 

 

 

7. Záver 

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

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

poslancom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia 

 

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

 

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


