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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  10.08.2018 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Ľubomír Kolárik 

 Jana Stančíková 

Neprítomní:  

 Zlatica Marková 

 Pavol Holčík 

 

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. 

Ľubomír Kolárik, za zapisovateľku Ing. Luciu Michálkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal 

doplnený program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení  

3. Voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018 

4. Zmena rozpočtu č. 1/2018 

5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2018 

7. Prenájom obecného pozemku – Ing. Ján Baláž 

8. Škola 

9. Kotolňa 

10. Dom smútku 

11. Rôzne 

12. Záver 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

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

10.08.2018. 
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2. Kontrola uznesení 

 

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

21/2018 až 24/2018 sú splnené. Uznesenie č. 25/2018 je v riešení.  

 

3. Voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2018 

 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov obce, že sa konajú voľby do orgánov 

samosprávy obcí – 10.11.2018 a preto je potrebné určiť počet poslancov nového zastupiteľstva, 

volebných obvodov ako aj rozsah výkonu funkcie starostu obce.  

 

Uznesenie č. 26/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje,  v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Polianka v počte 5. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 27/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022, 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Polianka na plný úväzok.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 28/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje, v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, počet volebných obvodov v počte 1.  
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Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0  

 

 

 

4. Zmena rozpočtu č. 1/2018 

 

Ekonómka obce Ing. Lucia Michálková predložila poslancom návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2018, 

ktorý bol vyvesený a zverejnený v zákonom stanovenej lehote.  

 

Uznesenie č. 29/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje 1. zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 

b zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:  

 

 

 

Schválený 

rozpočet
Zmena

Rozpočet po 

zmene

Bežné príjmy 133 000,00 4 000,00 137 000,00

Kapitálové príjmy 150 000,00 0,00 150 000,00

Finančné operácie 

príjmové 0,00 0,00 0,00

Príjmy spolu 283 000,00 4 000,00 287 000,00

Bežné výdavky 122 000,00 9000,00 131 000,00

Kapitálové výdavky 150 000,00 0,00 150 000,00

Finančné operácie 

výdavkové 0,00 0,00 0,00

Výdavky spolu 272 000,00 9000,00 281 000,00  
 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 
 

Starosta obce konštatoval, že výročná správa bola poslancom doručená vopred na preštudovanie.  

 

Uznesenie č. 30/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2017.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za II. polrok 2018 

 

Poslancom bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre II. polrok 

2018, ktorý bol vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonne stanovenej lehote.   

 

Uznesenie č. 31/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2018.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

7. Prenájom obecného pozemku – Ing. Ján Baláž 

 

Starosta obce informoval poslancov o nájomnej zmluve, doručenej p. Ing. Jánom Balážom, na 

prenájom obecného pozemku – par.č. 8941 s výmerou 263 m2 (zastavaná plocha a nádvorie), LV 648. 

Obecné zastupiteľstvo 04.12.2017 uznesením č. 44/2017 neschválilo žiadosť p.Ing. Jána Baláža o kúpe 

tohto pozemku, avšak prejednávali možnosť prenájmu tejto parcely. 

 

Uznesenie č. 32/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje prenájom pozemkov s parcelným číslom 8941 

s výmerou 263 m2 (zastavaná plocha a nádvorie) pánovi Ing. Jánovi Balážovi, bytom Polianka č. 17, 

907 01 Myjava. Suma za prenájom pozemku je 1,00 EUR/rok.  
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Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

8. Škola 

 

Starosta obce informoval poslancov o záujemcoch na kúpu budovy školy a priľahlých pozemkov. 

Celkový počet informovaných potencionálnych záujemcov je 6, avšak žiaden z nich nepredložil 

ponuku. Odpredaj budovy školy a pozemkov bol schválený uznesením č. 16/2018. Poslanci 

diskutovali o predĺžení lehoty pre podávanie kúpnych návrhov.  

 

Uznesenie č. 33/2018 

 

Predlžuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na 

odkúpenie nehnuteľného majetku obce Polianka nachádzajúceho sa v k.ú. Polianka a to pozemkov a 

stavby určených na výstavbu bytov v obci Polianka,  od 01.08.2018 do 30.09.2018.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

9. Kotolňa 

 

Starosta obce pripomenul poslancom, že na minulom zasadnutí bolo schválené uznesenie č. 25/2018 – 

o rekonštrukcii kotolne (v rámci rekonštrukčných prác) firmou Jiří Bartoš, Dolina 199, 906 13 Brezová 

pod Bradlom a použití rezervného fondu. Avšak, firma Jiří Bartoš po schválení predložila novú cenovú 

ponuku, ktorá bola podstatne vyššia ako predošlá a obec Polianka začala oslovovať iné firmy. Bola 

predložená nová ponuka na rekonštrukciu kotolne, v rámci rekonštrukčných prác obecného úradu 

a kultúrneho domu (v poradí štvrtá) od firmy CORDIS s.r.o. , Štverníky 662, 906 13 Brezová pod 

Bradlom.  
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Uznesenie č. 34/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka 

a) Ruší uznesenie č. 25/2018 v plnom rozsahu. 
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, v rámci rekonštrukčných prác obecného úradu a kultúrneho 

domu, rekonštrukciu kotolne firmou CORDIS s.r.o., Štverníky 662, 906 13 Brezová pod 

Bradlom. 
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu, v rámci rekonštrukčných prác 

obecného úradu a kultúrneho domu,  na rekonštrukciu kotolne vo výške 8536,00 EUR. 
 

10. Dom smútku  

 

Starosta obce informoval poslancov a občanov obce o nových informáciách od Mesta Myjava, 

ohľadom financovanie rekonštrukcie Domu smútku. Mesto Myjava po prehodnotení celkovej situácie 

znížil celkovú výšku príspevku všetkých dotknutých obcí (Polianka 11 680,00 EUR). Na jednaniach 

medzi starostami obcí a Mestom Myjava sa diskutovalo o možnostiach zaplatiť finančný príspevok 

jednorazovo alebo v troch splátkach do 1 roka alebo zvýšením poplatkov za používanie domu smútku 

na obdobie 4-5 rokov o 1000 EUR za obrad. Prítomní poslanci vyjadrili svoj názor, avšak, uznali, že je 

potrebné posúdiť situáciu až po ďalšom zasadnutí medzi Mestom a jednotlivými obcami. Postrehy 

a názory poslancov boli sformulované do odporúčania pre starostu obce.  

 

Odporúčanie č. 1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka  

 Berie na vedomie materiály k Domu smútku prijaté od Mesta Myjava 

 Odporúča starostovi obce, aby pri jednaní s Mestom Myjava sa zaoberal: 

                                           - „stará“ zmluva medzi obcou a mestom, ktorá je stále platná 

                                           - detaily majetkového podielu 

                                           - kontrolná činnosť (jeden spoločný účet, oddelenie správy majetku 

a stredísk) 

                                           - platby na viac splátok a dlhšie obdobie 

 

 

 

11. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti na výrub nevyhovujúcich drevín v obci, nákup 

asfaltovej drte a o novej výzve na žiadanie o eurofondy, z ktorej by obec chcela realizovať 

rekonštrukciu ciest „Diely“ , na ihrisko a chodník cez obec.   

 

 

 



8 

 

12. 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              ............................................ 


