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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  10.12.2018 

 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce                                                                      

 Pavol Pavlús 

 Jana Stančíková 

 Viera Mikulková 

 Zlatica Marková 

 

 

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. Zlatica Marková a p. 

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

program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Zmeny rozpočtu č. 2 za rok 2018 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra 

5. Viacročný rozpočet na 2019 - 2021 

6. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad 

7. Stará škola 

8. Rôzne 

9. 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 

10.12.2018 
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2. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí č. 39 až 48 

sú splnené. Uznesenie č. 49/2018 je v riešení – vypracováva sa projektová dokumentácia.   

 

 

3. Zmeny rozpočtu č. 2 za rok 2018 

 

Ekonómka obce Ing. Lucia Michálková informovala poslancom o návrhu na zmenu rozpočtu č. 

2/2018, ktorý bol vyvesený a zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Prítomní poslanci mali 

informatívne otázky, na ktoré im bolo zodpovedané.  

 

Uznesenie č. 50/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje 2. 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

Schválený 

po 1. 

zmene

Zmena

Schválený 

po 2. 

zmene

Bežné príjmy 133 000,00 137 000,00 4 600,00 141 600,00

Kapitálové príjmy 150 000,00 150 000,00 54,00 150 054,00

Finančné operácie príjmové 0,00 0,00 8 536,00 8 536,00

Príjmy spolu: 283 000,00 287 000,00 13 190,00 300 190,00

Bežné výdavky: 122 000,00 131 000,00 6 662,00 137 662,00

Kapitálové výdavky: 150 000,00 150 000,00 8 536,00 158 536,00

Finančné operácie výdavkové: 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdavky spolu: 272 000,00 281 000,00 15 198,00 296 198,00
 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa:  
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra 
 

Stanovisko hlavného kontrolóra bolo vopred zverejnené a odovzdané na preštudovanie poslancom OZ. 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnými predpismi, je zostavený podľa predpísanej 

rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Na základe uvedených skutočností, kontrolórka 

Ing. Miroslava Gašová Bačová,  odporúča poslancom obecného zastupiteľstva schváliť rozpočet na 

roky 2019 – 2021.  

 

Uznesenie č. 51/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na 

roky 2019 – 2021.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

5.  Viacročný rozpočet 2019-2021 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu rozpočtu na rok 2018. Poslanci obdržali návrh 

rozpočtu vopred na preštudovanie. Návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

K návrhu rozpočtu neboli žiadne pripomienky.  

Rozpočet na rok 2019 tvoria:  

 

 Bežné príjmy: 133 830, 00 EUR 

 Bežné výdavky: 125 595,00 EUR 

 Kapitálové príjmy: 150 000, EUR 

 Kapitálové výdavky: 150 000 EUR 

 

Uznesenie č. 52/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke  

a) Schvaľuje rozpočet obce Polianka na rok 2019 

b) Berie na vedomie viacročný rozpočet obce Polianka na roky 2020 – 2021.  

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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6. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny 

odpad 

 

Návrh VZN bol vyvesený v zákonnom stanovenej lehote. Starosta obce informoval, že je návrh na 

zmenu poplatku na TKO z 11,50 EUR na 14,50 EUR. Opätovne zdôraznil, že zvýšenie poplatku za 

komunálny odpad je nevyhnutné, nakoľko obec vynakladá nemalé množstvo finančných prostriedkov 

na likvidáciu komunálneho odpadu. Minuloročné zvýšenie poplatku za TKO výrazne znížilo rozdiel 

medzi vybranými poplatkami za odpady od občanov  a nákladmi obce za zber a likvidáciu odpadu. 

Avšak, ako sa už skoršie spomínalo, zvyšuje sa minimálny zákonný poplatok na 1t odpadu, ktorý je 

určený na základe separácie odpadu a zároveň Kopaničiarska odpadová spoločnosť a.s. zvýšila 

poplatky za uloženie odpadu. Je nevyhnutné, aby občania naďalej separovali odpad a tým sa podieľali 

na znižovaní doplatku obce, minimálne v takej miere ako za minulý rok 2017.  

 

Uznesenie č. 53/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje Všeobecne záväzné nariedenie č. 1/2018 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Polianka. 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

7. Stará škola 

 

Starosta obce konštatoval, že zatiaľ nie je žiadny reálny záujemca na kúpu budovy školy. Obecné 

zastupiteľstvo diskutovalo o možnosti zmeniť podmienky pri predaji budovy a to za účelom 

vybudovania súkromnej škôlky alebo sociálneho zariadenia pre starších ľudí. Bol podaný návrh na 

zmenu kúpnej ceny pozemkov a budovy školy. 

 

Uznesenie č. 54/2018  

 

a) 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 01.01.2019 do 

01.04.2019.  
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b) Mení ponuku kúpnej ceny a to: 

- pre pozemky presiahne sumu 6600,00 EUR  

- pre pozemok s budovou presiahne sumu 50 000,00 EUR 

 

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

8. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o doručení dokumentu „Vypovedanie dohody o spoločnom 

financovaní cintorínu“ od Mesta Myjava. Bolo skonštatované, že neexistuje žiaden dôvod na 

vypovedanie uvedenej zmluvy od Mesta Myjava, nakoľko si obce plnia všetky svoje záväzky voči 

mestu pri správe cintorína. Poslanci diskutovali opätovne na tému Domu smútku. Starostovia 

dotknutých obcí majú ešte v tomto roku stretnutie s primátorom Mesta Myjava.  

Ďalej starosta obce informoval poslancov o dlhodobej práceneschopnosti nášho lesného hospodára 

p. Ladislava Gabriža. Je potrebné, aby bol prijatý nový lesný hospodár, najlepšie od 1. januára 2019 – 

zatiaľ len na zastupovanie počas PN. Počas roka 2018 bolo nahlásených 2x viac rozvozov dreva do 

domácností, ako minulý rok, a to aj do domácnosti, ktoré sú plynofikované. Obecné lesy majú 

vypracovaný ťažobný plán, ktorý by sa mal dodržiavať a hrozí prekročenie tohto plánu – následne 

padol návrh na zmenu cenníka. Keď sa v jednom roku prekročí ťažba, tak v ďalšom roku objem 

vyťaženého dreva bude menší. Mal by sa brať do úvahy aj fakt, že drevo v lesoch nie je určené len na 

palivo.  

Obecné zastupiteľstvo ďalej diskutovalo o skutočnosti, že valné zhromaždenie Obecných lesov 

Polianka s.r.o. bolo v minulých volebných obdobiach tvorené poslancami Obecného zastupiteľstva. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by bolo vhodné, aby k tomuto kroku bolo pristúpené aj tentoraz.  

 

Uznesenie č. 55/2018  

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje, že valné zhromaždenie spoločnosti Obecné lesy Polianka 

s.r.o. je tvorené z poslancov obecného zastupiteľstva v Polianke.  

Hlasovanie: 

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
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9.  Záver 

 

Starosta obce vyzval prítomných na pripomienky a diskusiu. Nakoľko prítomní nemali otázky, 

program dnešného zasadnutia bol vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním prítomným 

poslancov a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia 

 

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

 

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


