
1 

 

                       

          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  11. 5. 2017 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský,starosta obce                                                                      

 PhDr. Gabriela Bajcarová 

 Kolárik Ľubomír 

 Ing. Štefan Vičík 

 Pavol Pavlús 

 Pavol Holčík 

 Ing. Lucia Remková, ekonómka obce 

 

1. Otvorenie: 

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

všetkých prítomných členov a občanov obce. Konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná 

väčšina poslancov a preto vyhlásil toto zasadnutie za uznášania schopné. Prezenčná listina bola 

prítomnými členmi podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli určený p. 

Pavol Pavlús a Pavol Holčík, za zapisovateľku Ing. Luciu Remkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský 

prečítal program zasadnutia: 

 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Zástupca starostu obce 

3) Zmena rozpočtu na rok 2017 

4) Dotácia z rozpočtu obce TJ Tatran Polianka 

5) Dotácia z rozpočtu obce DHZO Polianka 

6) Dotácia z rozpočtu obce CVČ Myjava 

7) Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – p. Mikulka 

8) Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – p. Málek 

9) Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena – p. Zelenay 

10) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Polianka pre II. polrok 

11) Odkúpenie drobného majetku 

12) Záver 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne program zasadnutia OZ 

konaného dňa 11.05.2017. 

 

2. Zástupca starostu obce 

Starosta obce vymenoval poslanca PhDr. Gabrielu Bajcarovú za zástupcu starostu obce, ktorý bude 

poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom 

o obecnom zriadení: 

 § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho 

poslanec poverený OZ, 

 § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec 

poverený OZ, 

 § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Uznesenie č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie určenie PhDr. Gabrielu Bajcarovú za  zástupcu 

starostu obce Polianka, ktorý bude poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 

predpokladaným zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12, ods. 2,3 a 6. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: Kolárik Ľ., Ing. Vičík Š., Pavlús P., Holčík P. 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: PhDr. Bajcarová G. 

 

3. Zmena rozpočtu na rok 2017 

Ekonómka obce Ing. Lucia Remková predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017. 

 Rozpočtové príjmy: 126 090,00 EUR (návrh na zmenu o +8300,00 EUR) 

 Rozpočtové výdavky: 108 130,00 EUR (návrh na zmenu o +17 495,00 EUR) 

Starosta obce informoval že rozpočtové opatrenie č. 1/2017 sa týka zmeny bežného rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017 k úprave rozpočtu na rok 

2017.  
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: Kolárik Ľ., Ing. Vičík Š., Pavlús P., PhDr. Bajcarová G. 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: Holčík P. 

 

4. Dotácia z rozpočtu obce TJ Tatran Polianka 

Starosta informoval poslancov, že TJ Tatran Polianka požiadal o dotáciu na rok 2017 z rozpočtu obce 

vo výške 3500,-€ na autobus a údržbu budovy a pozemkov. Poslanec p. Pavol Holčík navrhol, aby ku 

koncu každého hospodárskeho roka poskytol k nahliadnutiu TJ Tatran Polianka (ako aj DHZO 

Polianka) koncoročnú finančnú správu o celkovom hospodárení klubu. Požiadavka bola prijatá 

a schválená.  

 

 

Uznesenie č. 13/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo  výške 3500,-€ na   

autobus a údržbu budovy a pozemkov. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

5. Dotácia z rozpočtu obce DHZO Polianka 

Starosta informoval, že Dobrovoľný hasičský zbor obce Polianka požiadal o dotáciu na rok 2017 z 

rozpočtu obce vo výške 5000,-€ a to na úpravu hasičskej striekačky PS 12 a celoročný chod DHZO 

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

 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo  výške 5000,-€ na 

opravu a celoročný chod DHZO Polianka a športovo – kultúrne  vzdelávacie podujatia pre občanov 

obce. 

 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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6. Dotácia z rozpočtu obce CVČ Myjava 

Starosta informoval, že Centrum voľného času Myjava požiadalo o dotáciu na 5 detí z Polianky vo 

výške 219,00 EUR/polrok. Následne vyzval poslancov k vyjadreniu sa – prijal sa návrh na 33,00 

EUR/dieťa/rok, ako sa poskytovalo doteraz.  

 

 Uznesenie č. 15/2017 

 

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 

33,00 EUR pre 1 dieťa /rok. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva 

medzi Obcou Polianka a CVČ v Myjave (žiadateľom o dotáciu). 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

7. Žiadosť na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Petra Mikulku s manželkou Lenkou Mikulkovou, 

Partizánska 285/3, 907 01 Myjava, na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena.  

 

Uznesenie č. 16/2017 

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

bremena s p. Ing. Petrom Mikulkom s manželkou Lenkou Mikulkovou, Partizánska 285/3, 907 01 

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

potrubia na stavebný pozemok za účelom stavby Rodinný dom  – nachádzajúceho  sa na pozemku p. č. 

1909 k. ú. Polianka. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

8. Žiadosť na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Libora Málka, L.Novomeského 1217/86, 905 01 Senica 

na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

 



5 

 

Uznesenie č. 17/2017 

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

bremena s p. Liborom Málkom, L. Novomeského 1217/86, 905 01 Senica a Hanou Šagátovou, Horný 

rad 532/1, 906 13 Brezová pod Bradlom. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude spočívať 

v práve uloženia vodovodného potrubia a zemného kábla elektrickej prípojky,  na stavebný pozemok 

za účelom stavby Rodinný dom , na pozemkoch p. č. 1458 a 1459 k. ú. Polianka. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

9. Žiadosť na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Ing. Radovana Zelenaya, Zuzky Zgurišky 534/37,907 

01 Myjava a Mudr. Kataríny Dodrvovej, Továrenská 58/7, 907 01 Myjava, na uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Uznesenie č. 18/2017 

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

bremena s p. Radovanom Zelanayom, Zuzky Zgurišky 58/7,907 01 Myjava. Právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu bude spočívať v práve uloženia zemného kábla a elektrickej prípojky za účelom 

rekonštrukcie stavby , na pozemku p.č.  9114 k. ú. Polianka 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Polianka pre II. polrok 

Starosta obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti zo dňa 21.4.2017, ktorý vypracovala hlavná 

kontrolórka obce Ing. Miroslava Bačová. Plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli v 

zákonom stanovenej lehote 15 – tich dní.  

  

Uznesenie č. 19/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II.. polrok 2017, ktorý 

predložila hlavná kontrolórka obce Polianka Ing. Miroslava Bačová. 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

11.  Odkúpenie drobného majetku 

Starosta obce informoval poslancov o kúpnej zmluve uzatvorenou s p. Pavlom Holčíkom o odkúpení 

drobného majetku v celkovej výške 2115,00 EUR. 

 

Uznesenie č. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie drobného majetku v sume 2115,00 EUR fyzickej osobe p. 

Pavlovi Holčíkovi podľa priloženého súpisu. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: Kolárik Ľ., Ing. Vičík Š., Pavlús P., PhDr. Bajcarová G. 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: P. Holčík 

 

 

12.  Záver 

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho starosta obce poďakovaním 

všetkým prítomným členom za účasť. 

 

 

 

 

 

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

                                              starosta obce                    

 

 

 

 

Overovatelia:    Pavol Pavlús            ................................................ 

 

                          Pavol Holčík           ................................................  


