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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 mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa  07.06.2019 

 

 

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. Ing. Ľubica 

Mocková a p. Pavol Pavlús. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Cyklotrasa (modrá) 

3. Požiarna zbrojnica 

4. 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 

07.06.2019. 
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2. Cyklotrasa (modrá) 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 

programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republikaza účelom realizácie projektu ,,Modrá“  

v rámci Združenia obcí subregión Pod Bradlom, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod 

Bradlom Slovenská republika. Jedná sa o rekonštrukciu modrej cyklotrasy, ktorá vedie cez obec – 

zemné práca, úprava povrchu a osadenie a pod.  

 

Uznesenie č. 25/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka:  

1. schvaľuje uzatvorenie Dohody o spolupráci na projektu „Modrá“ v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika – Česká republika s mestom Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 

3, Břeclav 690 81, Česká republika, Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice 691 23, Česká 

republika a Združením obcí subregión Pod Bradlom, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 

Brezová pod Bradlom Slovenská republika.  

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Polianka:  

 

a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do programu Intereg V-A 

Slovenská republika – Česká republika za účelom realizácie projektu „Modrá“ 

s predpokladanými nákladmi projektu vo výške 4675,98 EUR.  

b) schvaľuje zabezpečenie finančnej realizácie projektu „Modrá“, v súlade s poskytnutím 

pomoci,  

c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Modrá“, vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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3. Požiarna zbrojnica 

Starosta obce opätovne poukázal na havarijný stav komína na budove OcÚ a vonkajšia stena 

hasičskej zbrojnice (viď. Zápisnica č. 7/2018 z 28.11.2018, bod č. 11) . Informoval o možnosti podania 

žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských 

zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 pre projekt „Rekonštrukcia Hasičskej 

zbrojnice“ v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja 

obce.  

Predložil poslancom potrebné dokumenty od Ing. Martina Petráša zo stavebnej spoločnosti Raving 

a.s., ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu spolu s návrhom na celkový rozpočet. Celkové 

oprávnené výdavky na rekonštrukciu sú vo výške 32 000,00 EUR, pričom obec Polianka sa bude 

podielať vo výške 5% z celkovej sumy oprávnených výdavkov t.j. 2000,00 EUR.  

 

Uznesenie: 26/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje: 

- podanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc 

a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 pre projekt 

„Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“ v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019, ktorého ciele sú 

v súlade s platným programom rozvoja obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany 

žiadateľa vo výške 2.000,00 € t.j. min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 32.000,00 €. 

 

Projekt bol vypracovaný v súlade s výzvou Ministerstva vnútra č. V. P HaZZ 2019  zameranou na 

podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 

1. až 3. zákona č. 526/2010, zverejnenej 07. 05. 2019. 

 

Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je vo výške.....................  32 000,00 EUR 

Požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu.............................................    30 000,00 EUR 

Podiel obce na celkových nákladoch projektu predstavuje min. 5%  t. j..........2 000,00 EUR 

 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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4. Záver 

Starosta obce vyzval prítomných na pripomienky. Nakoľko prítomní nemali otázky, program dnešného 

zasadnutia bol vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním prítomným poslancom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia 

 

Ing. Ľubica Mocková                     ............................................ 

 

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


