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

 

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 
 

 

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 
 

 

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 4 948,45 eur. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

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  

 

 

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  

 
 


