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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  08.11.2018 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Ľubomír Kolárik 

 Pavol Holčík 

 Zlatica Marková 

 

Ospravedlnení:  

 Jana Stančíková 

 

 

1. Otvorenie: 

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

všetkých prítomných členov v tomto volebnom období. 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. Zlatica Marková 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. Žiadosť o odkúpenie parcely (Ing. Milan Martikán) 

4. Žiadosť o vecné bremeno (Boris Gábor) 

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie – CVČ Myjava 

6. Žiadosť o vecné bremeno (Lukáš Čižmárik) 

7. Rôzne 

8. Záver 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:0 

 

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

08.11.2018 
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2. Kontrola uznesení 

 

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

26/2018 až 34/2018 sú splnené.  

 

3. Žiadosť o odkúpenie parcely (Ing. Milan Martikán) 

 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov obce, o žiadosti p. Ing. Milana Martikána 

o odkúpenie parcely č. 2035, reg.C, výmera 2401 m2 uvedenej na  LV 2571. Poslanci diskutovali 

o skutočnosti, že uvedená parcela resp. väčšia časť zasahuje na obecné cesty. Poslanec P. Holčík 

predniesol návrh na prenájom uvedenej parcely a poslanci následne s týmto návrhom súhlasili.    

 

Uznesenie č. 35/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka neschvaľuje žiadosť Ing. Milana Martikána, bytom Polianka č. 1 

na odkúpenie parcely č. 2035, reg. C s výmerou 2401 m2 . 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: Holčík P. 

 

 

 

4. Žiadosť o vecné bremeno (Boris Gábor) 

 

Starosta obce informoval poslancov obce o žiadosti p. Borisa Gábora o vecné bremeno na pozemok č. 

1412 na LV 2406 z dôvodu umožnenia prístupu na pozemok. Poslanci však dospeli k názoru, že 

o uvedenej parcele rozhodovať nemôžu, pretože nie je vo vlastníctve obce Polianka.  

 

Uznesenie č. 36/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka neschvaľuje žiadosť p. Borisa Gábora, bytom Justičná 1, 811 07 

Bratislava; o vecné bremeno na pozemok p.č. 1412, LV 2406.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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5. Žiadosť o poskytnutie dotácie – CVČ Myjava 
 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti Centra voľného času Myjava na dotáciu vo výške 

153,30 EUR pre 7 detí na IV. štvrťrok 2018. Následne vyzval poslancov k vyjadreniu sa.  

 

Uznesenie č. 37/2018  

 

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 

153,30 EUR. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva medzi Obcou 

Polianka a CVČ v Myjave (žiadateľom o dotáciu). 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

6.  Žiadosť o vecné bremeno (Lukáš Čižmárik) 

 

Poslancom bola predložená žiadosť p. Lukáša Čižmárika o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude spočívať v práve 

umiestnenia navrhovaného stožiara verejného osvetlenia č. 1 na pozemok p.č. 1585 a uloženia 

prepojovacieho kábla verejného osvetlenia na pozemky p.č. 1585,1584 za účelom stavby IBV 

Polianka-Pokrivníky-Technická infraštruktúra. Poslanci si preštudovali potrebné materiály a následne 

prešli k vyjadreniu sa.  

 

Uznesenie č. 38/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje žiadosť p. Lukáša Čižmárika, Pakanská 1140/2,907 01 

Myjava o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu bude spočívať v práve umiestnenia navrhovaného stožiara verejného osvetlenia č. 1 

na pozemok p.č. 1585 a uloženia prepojovacieho kábla verejného osvetlenia na pozemky p.č. 

1585,1584 za účelom stavby IBV Polianka-Pokrivníky-Technická infraštruktúra.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 



5 

 

7. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o zvýšení zákonného poplatku za smeti (z 6,50 EUR na 9,00 

EUR/t) rovnako ako aj o novej zmluve od Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti a.s., kde sú zvýšené 

poplatky za uloženie TKO. Poslanci diskutovali o návrhu zvýšenia miestnych poplatkov za fyzickú 

osobu/rok/ za tuhý komunálny odpad zo súčasných 11,50 EUR. Rovnako ako aj o zvýšení poplatku za 

právnickú osobu/rok za tuhý komunálny odpad, kde táto cena vyplýva z počtu nahlásených 

zamestnancov zamestnávateľom. Prediskutovali sa aj podmienky odpustenia resp. zníženia poplatku za 

odpad.  

Starosta ďalej informoval poslancov o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou ELT Management 

Company Slovakia s.r.o. o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA – 

odber pneumatík.  

Trenčiansky samosprávny kraj informoval o rekonštrukcii cesty Myjava-Polianka-Priepasné-Košariská 

v celkovej dĺžke v našej obci 1200 m. Ďalej sa riešila možnosť získania vozidla pre Dobrovoľný 

hasičský zbor obce rovnako ako aj sirény na budovu Obecného úradu.  

 

 

 

8. 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 

Zlatica Marková                   ............................................ 

 

Ľubomír Kolárik                  ............................................ 


