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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 27.09.2017 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce  

 Ľubomír Kolárik 

 Pavol Holčík 

 Pavol Pavlús 

 

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 určení p. Pavol Holčík a p. Pavol Pavlús, za zapisovateľku Ing. 

Luciu Remkovú. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Nájomná zmluva s PD Poriadie 

4. Polianske zvesti 

5. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Figurová A. 

6. Verejné hlasovanie o odpredaji budovy školy 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Následne po prečítaní programu zasadnutia starosta obce upozornil na nové 

skutočnosti, ktoré nastali, a doplnil program zasadnutia o nové body:  

 Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  

 Vyhlásenie nových volieb poslanca obce 
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní jednohlasne program 

zasadnutia OZ konaného dňa 27.9.2017. 

 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o plnení jednotlivých uznesení prijatých 

na minulom zasadnutí zastupiteľstva č. 23/2017 až č. 27/2017. Uznesenia č. 

26/2017 je v priebehu plnenia.  

 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov, že poslanec Ing. Vičík Štefan a PhDr. 

Bajcarová Gabriela sa v súlade s ustanovením §25 odstavec 2 písmeno c) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdali 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Polianka. 

 

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zánik mandátu poslanca OZ Ing. 

Štefana Vičíka a PhDr. Bajcarovej Gabriely podľa §25 odstavec 2 písmeno c) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

4. Vyhlásenie nových volieb poslanca obce 

Oznamujem skutočnosť, že zánik mandátu podľa §181 odsek 5, treba ohlásiť 

Ministerstvu vnútra SR. Zároveň je, podľa zákona č.180/2014 Z.z. §181 odsek 3 

písm. d) o voľbách do orgánov samosprávy obcí, povinnosť obce predložiť 

žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí predsedovi 

Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Novom 

Meste nad Váhom. 
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Uznesenie č. 29/2017 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Polianka požiadať predsedu 

Národnej rady Slovenskej republiky ,podľa zákona č.180/2014 Z.z. §181 odsek 

3 písm. d) o voľbách do orgánov samosprávy obcí, o vyhlásení nových volieb do 

orgánov samosprávy obcí prostredníctvom Okresného úradu v Novom Meste 

nad Váhom.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

5. Nájomná zmluva s PD Poriadie 

Poslanci obecného zastupiteľstva dostali vopred materiál na preštudovanie – 

nájomnú zmluvu s PD Poriadie na časť skladu na parcele 11272/8 v rozsahu 120 

m2 . Popri tohto predmetu nájmu sú oprávnení užívať aj časť priľahlej odstavnej 

plochy o výmere 72 m2  ako aj časť spoločných priestorov nevyhnutných na 

prístup k parcele. Dohodnutá výška nájmu je 124,05 EUR s DPH/rok. 

 

Uznesenie č. 30/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu s PD Poriadie na časť skladu 

na parcele 11272/8 v rozsahu 120 m2 . Popri tohto predmetu nájmu sú oprávnení 

užívať aj časť priľahlej odstavnej plochy o výmere 72 m2  ako aj časť spoločných 

priestorov nevyhnutných na prístup k parcele. Dohodnutá výška nájmu je 124,05 

EUR s DPH/rok. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

6. Polianske zvesti 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, aby bol p. Martin Mocko menovaný za 

riadneho šéfredaktora Polianskych zvestí.  

 

Uznesenie č. 31/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke menuje p. Martina Mocku za riadneho 

šéfredaktora Polianskych zvestí.  
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

7. Odkúpenie časti obecného pozemku – p. Alena Figurová 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti p. Aleny Figurovej z 11.9.2017 

a 26.9.2017 (doloženie nových skutočností) na kúpu časti pozemku z parc. 2958 

– časť Havlová. Všetci poslanci sa zúčastnili prehliadky daného pozemku.  

 

Uznesenie č. 32/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke neschvaľuje odkúpenie časti pozemku z parc. 

2958 p. Alenou Figurovou. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

8. Verejné hlasovanie o odpredaji budovy školy  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledku verejného prieskumu 

medzi občanmi obce Polianka o odpredaji budovy školy.  

 počet voličov :                     343 

 počet zúčastnených:           245 

 ZA odpredaj budovy školy: 178  

 PROTI odpredaju:                66  

 Neplatný hlas                         1 

 

Uznesenie č. 33/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke  

a) Berie na vedomie výsledky nezávislého prieskumu medzi občanmi obce 

o odpredaji budovy školy 

b) Poveruje starostu obce k zabezpečeniu ďalších podkladov potrebných 

k odpredaju budovy školy do 31.10.2017  
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Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

9. Rôzne  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o anonyme, ktorý je 

zameraný na momentálnu situáciu ohľadom odpredaja budovy školy. Poslanec 

p. Holčík ukončil diskusiu na túto tému so záverom, že ľudia v obci nie sú 

dostatočne informovaní.  

Poslanec p. Pavol Holčík upozornil, že v zápisnici č. 6/2017 bod č. 3 – 

Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 

2016  z 28.6.2017, sa zdržal hlasovania o prijatí uznesenia avšak nie je v nej 

uvedený dôvod. Zaujímal sa, prečo audítor vyslovil záporný názor. Ďalej 

informoval OZ o žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 

Z.z. od p. Dušana Mockovčiaka z 27.2.2017 – o zamestnancoch, ktorí tu boli od 

augusta 2016 do septembra 2016. P. Dušan Mockovčiak vyslovil vo svojej 

žiadosti obavy, že účtovníctvo a finančné operácie na obecnom úrade 

vykonávajú neoprávnené osoby.  

Starosta obce odpovedal na otázku p. Holčíka o stave na obecnom úrade 

v roku 2016 – počas daných mesiacov na úrade neboli zamestnaní zamestnanci, 

ktorí by viedli účtovníctvo alebo platili záväzky obce. Tieto práce sa začali 

čiastočne vykonávať až po príchode p. Bunovej Danky v septembri 2016.  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Bačová Miroslava M.Sc.  reagovala na 

vyslovenú účtovnícku otázku p. Holčíka. Dodala, že bývalá kontrolórka p. 

Jarmila Šulovská spísala veľmi podrobnú správu z kontroly za obdobie 1.1.2016 

– 31.5.2016, v ktorej upozorňuje na chyby v účtovníctve a rozpočte. Ing. Bačová 

M.Sc. upozornila aj na fakt, že nenašla nikde odpoveď na túto správu, či sa 

chyby napravili a aké sa prijali opatrenia.  

Ďalej poslanec p. Pavol Holčík sa spýtal, kedy sa oficiálne budova školy 

uzavrie ako objekt. Starosta obce odpovedal, že táto udalosť má svoju 

postupnosť t.j. budova školy sa uzavrie až po odsúhlasení OZ a uznesenia OZ 

o uzavretí budovy na základe rozhodnutia zo stavebného úradu.  

Po diskusii medzi poslancami obecného zastupiteľstva boli vyzvaní občania 

obce do zapojenia sa.  
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10. Záver 

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

poďakovaním všetkým prítomným poslancom a občanom obce za účasť.  

 

 

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

Starosta obce 

Overovatelia:  

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

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

 


