
                       
          O b e c    P o l i a n k a 
                      Polianka 91                                                                                 
                    907 01  Myjava       

 

 

Zápisnica  
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke 

konaného dňa 29.5.2020 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Zlatica Jagošová 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 

Hostia: 1 

 

1. Otvorenie:  
 

Starosta obce p. Pavol Kňazský privítal poslancov na obecnom zastupiteľstve po prvej vlne 

koronakrízy. Prezenčná listina bola prítomnými členmi a hosťami podpísaná a tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice bola určení p. Jagošová a p. Pavlús, zapisovateľ – 

Ing. Denisa Dršková.  

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola uznesení 

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce (CVČ) 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu  

obce Polianka 

5. Použitie rezervného fondu 

6. VOS škola 

7. Rôzne  

8. 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 29.5.2020. 

 

2. Kontrola uznesení:  
 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí OZ sú splnené. 

 

 

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce (CVČ) 
 

Poslancom boli zaslané žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na preštudovanie. Poslanci nemali 

k návrhu žiadosti námietky. 

 

Uznesenie 7/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianka schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žiakov 

navštevujúcich Centrum voľného času (CVČ) v Myjave v sume 120 EUR. CVČ navštevuje  

5 detí z obce Polianka. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví 

zmluva medzi obcou Polianka a CVČ v Myjave. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostu obce Polianka 

 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Viera Mikulková predniesla záver  

zo zasadnutia komisie. 

 

Uznesenie 8/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov o tom, že verejný funkcionár obce p. Pavol Kňazský 

odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci 

kalendárny rok v zákonne stanovenej lehote na doručovacom tlačive. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 



5. Použitie rezervného fondu 
 

Poslancom boli zaslané materiály k použitiu rezervného fondu. Použité prostriedky sú v rámci 

rekonštrukcií športového areálu a rekonštrukcie kultúrneho a obecného úradu. 

 

Uznesenie 9/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu  

na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukciu majetku - šatne ihrisko vo výške  

2 743 eur.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianka schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu  

na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukciu majetku – odvodnenie KD a OcÚ,  

vo výške 4 948 eur. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. VOS škola 
 

Už na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo konštatované, že zatiaľ nie je žiadny reálny 

záujemca na kúpu budovy školy za účelom výstavby bytov. Poslanci sa zhodli na vyhlásení 

novej verejno-obchodnej súťaže od 1.6 - 31.7.2020. 

 

Uznesenie 11/2020 

 

a) OZ obce Polianka predlžuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie a výber 

najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie majetku obce Polianka 

nachádzajúceho sa v k.ú. Polianka a to pozemkov a stavby na parcelných číslach: 

Parc. č. KN-C 8104/13 (zast.pl.) s výmerou 335m2 

Parc. č. KN-C 8104/12 (zast.pl.) s výmerou 1552m2 

Parc. č. KN-C 8104/3 (zast.pl.) s výmerou 66m2 

Parc. č. KN-C 8104/2 (záhrada) s výmerou 95m2 

Parc. č. KN-C 8104/4 (zast.pl.) s výmerou 748m2 

Parc. č. KN-C 8104/14 (zast.pl.) s výmerou 26m2 

 

ktoré sú zapísané v LV 2571 (ďalej len ,,pozemky,,)/určené geometrickým plánom  

č. 089/2017 z 08.12.2017 (ďalej len ,,pozemky,,).  



A stavbu so súpisným č. 54, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 8104/1 (zat.pl.) s výmerou 

264 m2, k.ú. Polianka, zapísaných na liste vlastníctva č. 2571 s orientačnou výmerou 

podlahovej plochy 450m2. 

 

b) Súťažiaci podá návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov a ponúkne kúpnu cenu, 

ktorá:  

- pre pozemky presiahne sumu 53 400 EUR  

- pre pozemok s budovou presiahne sumu 46 600 EUR  

 

c) Po predložení podnikateľského zámeru o majetok 

 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. Rôzne 
 

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Gitschinská  

 

Poslancom bola zaslaná predbežná žiadosť od pani Gitschinskej ohľadom kúpy obecného 

pozemku - parcela ,,C,, č. 1558 vo výmere 116 m2, LV 2571. 

Poslanci navrhli možné rozčlenenie pozemku 1924/2, z dôvodu umožnenia vstupu na parcelu 

susednej rodine. 

 

Uznesenie 12/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke  

  s ch v a ľ u j e 

a) predbežnú žiadosť na predaj pozemku - parcela ,,C,, č. 1558 – 116 m2 , LV 2571, 

ostatná plocha a časti obecného pozemku – parcela ,,C,, č. 1194, vo výmere 579m2, 

TTP vo vlastníctve obce v podiele 540/579 

b) podmienkou na predaj pozemkov parcela ,,C,, č. 1558, 1194 je dohoda s pánom 

Štěpařom o predaji jeho pozemkov a rozčlenení časti pozemku parcela č. 1558  

z dôvodu umožnenia vstupu na pozemok parcela č. 1924/2 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 



Žiadosť -  zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Západoslovenská distribučná,a.s. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti ZD,a.s. o zmluve o budúcej kúpnej zmluve 

obecného pozemku registra KNC parc. Č. 2889, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

908m2, zapísaného na LV č. 2571. Novým geometrickým plánom bude oddelený pozemok 

o výmere cca 30m2, na ktorom bude v rámci  plánovanej stavby ,, SA_ Polianka, Podlipovec, 

VNK,TS, NNk, ktorej stavebníkom budúci kupujúci, osadená stavba distribučnej trafostanice.  

Poslanci súhlasili, nakoľko na minulom zastupiteľstve bol odsúhlasený predaj tejto parcely.  

V zmluve o budúcej kúpnej zmluve sú stanovené všetky podmienky predaja. Starosta 

informoval, že náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu 

zabezpečí a uhradí žiadateľ. 

 

Uznesenie 13/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve predaja pozemku  

pre Západoslovenská distribučná,a.s. IČO: 36361518, Čulenova č.6,  816/47 Bratislava. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – p. Podmajerská  

 

Poslanci diskutovali o žiadosti a konštatovali, že predaj týchto pozemkov, zatiaľ nie je 

aktuálny. 

 

Uznesenie 14/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj ornej pôdy pani Podmajerskej, na odkúpenie ornej 

pôdy v katastri obce Polianka na parcelách č.: 1779, 1784, príjazdovej cesty 2040 a časť 

parcely 2042.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

V bode Rôzne starosta ďalej predstavil rôzne novinky a záujmy týkajúce sa ďalšieho chodu 

obce. Starosta obce oboznámil prítomných o možnostiach opravy cesty u Remenárov. 

 

Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti zaslanej na ministerstvo obrany SR ohľadom 

darovania prebytočného majetku štátu. V správe Ministerstva obrany SR bola obci ponúknutá 

striekačka motorová prívesná PPS-12 ev.4.3423868. 

 



Starosta obce informoval poslancov o oznámení pána Vičíka, ktorá si vyžaduje pozornosť 

obce len z malej časti. Ide o žiadosť o zlegalizovanie miestnej komunikácie v lokalite 

Priepasné Bachárovci. 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že momentálne pracuje na aktualizácii obecnej 

stránky. Obecná stránka nie je  úplne v súlade s normami, ktoré sa od samospráv vyžadujú.  

 

Na podnet poslankyne p. Jagošovej, sa bude obec venovať problematike zberného dvora.  

 

 

Záver 
 

Program dnešného zasadnutia bol týmto vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním 

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

 

Zlatica Jagošová    .................................. 

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


