
                       
          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 06.07.2020 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Zlatica Jagošová 

 Pavol Pavlús 

 

Hostia: 2 

 

 

1. Otvorenie:  
 

Starosta obce p. Pavol Kňazský privítal poslancov na obecnom zastupiteľstve. Prezenčná 

listina bola prítomnými členmi a hosťami podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za 

overovateľov zápisnice bola určení p. Mikulková a p. Stančíková, zapisovateľ – Ing. Denisa 

Dršková. Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Žiadosť o zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce a vymenovanie veliteľa 

4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Figurová 

5. Použitie rezervného fondu 

6. Rôzne 

7. Záver 

 
Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ 

konaného dňa 06.7.2020. 

 

 



2. Kontrola uznesení:  
 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí (s výnimkou predaja 

obecnej školy) OZ sú splnené. 

 

 

3. Žiadosť o zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce 

a vymenovanie veliteľa 
 

Poslancom bola prečítaná žiadosť o zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 

10 ods, 2/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 

1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 Z.z. 

o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v počte 

13 ľudí. Taktiež bol prečítaný sprievodný list k žiadosti o zriadenie DHZO a vymenovanie 

veliteľa. 

 

Uznesenie 15/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje zriadenie dobrovoľného hasičského zboru v počte 

13. Veliteľom DHZO sa stáva Marcel Svinkásek a jeho zástupcom bude Dušan Zeman. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

4. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – p. Figurová 

 
Poslanci diskutovali o žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku a konštatovali, že predaj 

tohto pozemku, zatiaľ nie je aktuálny. 

 

Uznesenie 16/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Figurovej, na odkúpenie ornej pôdy v katastri 

obce Polianka na parcele č.: 2958.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 



5. Použitie rezervného fondu 
 

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

rekonštrukcií kultúrneho a obecného úradu, búracích prác a v nevyhnutnom prípade na 

zabezpečenie úhrady bežných výdavkov. 

 

Uznesenie 17/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu  

na kapitálové výdavky v rámci rekonštrukcie a búracích prác – kultúrny dom a obecný úrad,  

vo výške 4 898,96 eur. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 18/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu  

v nevyhnutnom prípade na bežné výdavky. Doklady o úhrade takýchto výdavkov budú 

zaznamenané a poslancom sprístupnené k nahliadnutiu.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 

Starosta obce prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

 

Uznesenie 19/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra. Na ďalšie otázky poslancov bude odpovedať priamo hlavný kontrolór, ktorý bol 

pozvaný k zasadnutiu zastupiteľstva v najbližšom termíne.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



7. Rôzne 
 

V bode Rôzne starosta ďalej predstavil novinky ohľadom zberu odpadu z domácností. Túto 

tému otvoril už v minulosti ale z dôvody pandémie boli ďalšie postupy pozastavené. 

Odporúčal by zaviesť do obce zberné auto, ktoré automaticky odváži odpad v každej 

domácnosti. Obyvatelia by si platili za reálnu hmotnosť vyvezeného odpadu. Boli by 

motivovaný viac separovať. Reálne využitie tohto plánu je možné v priebehu budúceho roku. 

 

Na žiadosť futbalového mužstva TJ Polianka sa starosta obce spolu s poslancami dohodli na 

potrebe hospodára športového areálu. Náklady na hospodára bude hradiť obec. Náplň práce 

bude upravené v zmluve. 

 

Starosta obce prečítal prítomným Oboznámenie s legislatívnymi zmenami v odpadovom 

hospodárstve od 1.1.2021 pre samosprávy – zber biologicky rozložiteľného odpadu 

a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od občanov. 

 

Starosta navrhol poslancom zabezpečenie a osadenie stojanov s vreckami na psie exkrementy 

v počte kusov 3. Stojany spolu s popisom a vreckami, by sa umiestnili do 3 osád. 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti na odkúpenie / prenajatí časti pozemku, ktorá je vo 

vlastníctve BVS z dôvodu opravy chodníka a autobusovej zastávky.  

 

Starosta informoval poslancov o pláne zabezpečenia ochrany obyvateľov v prípade vojnového 

stavu, na ktorom spolupracuje s pánom Kmentom. 

 

Starosta obce navrhol taktiež odkúpenie pozemku pána Slaného z dôvodu výstavby obecných 

garáží v blízkosti OÚ a HZ. 

 

Poslanci navrhli zvýšenie poplatku za prenájom kultúrneho domu vo výške: 

Sála + kuchyňa = 75 eur (+energie, vrátane inventáru a mobiliáru ) 

Klub + kuchyňa = 25 eur (+energie, vrátane inventáru a mobiliáru ) 

Prítomná občanka požiadala o zriadenie obecného rozhlasu v časti Diely a o spevnenie cesty. 

Nakoľko je časť Diely obývaná len 2 domami, sa OZ bude tejto problematike venovať 

v budúcnosti. 

 

Záver 

 

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

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

 

Viera Mikulková .................................. 

Jana Stančíková   .................................. 


