
                       
          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 06.08.2020 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 
 

Hostia:  

 

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  Ing. Ľubica Mocková a Pavol 

Pavlús, zapisovateľ – Ing. Denisa Dršková. 

 

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola uznesení 

3. VOS škola 

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

5. Rally Kopanice 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



 

2. Kontrola uznesení 
 

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

 

 

 

3. 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, v ktorej znížili sumu. Nová verejno-obchodná súťaž bude 

trvať od 1.8-31.8.2020 (do 13.00hod.). 

 

Uznesenie 20/2020  
 

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 39 900 EUR  

- pre pozemok s budovou presiahne sumu 46 600 EUR  

 

c) Po predložení podnikateľského zámeru o majetok 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 



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

Poslanci diskutovali o žiadosti od pána Ing. Romana Talla ohľadom kúpy obecného pozemku 

E KN parc č. 2332 – orná pôda o výmere 840 m2, LV 2571 a konštatovali, že predaj tohto 

pozemku, zatiaľ nie je aktuálny. Žiadosť bola poslancom zaslaná v predstihu k nahliadnutiu. 

 

Uznesenie 21/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pán Ing. Romana Talla, na odkúpenie ornej pôdy 

parc. č. 2332 o výmere 840m2 v katastri obce Polianka. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

5. Rally Kopanice 
 

Poslanci diskutovali a vyjadrovali sa k pripravovanému športovému podujatiu Rally Kopanice 

2020 v termíne 29.8.2020, čas konania 7.30 – 19.00 hod. Plánovaná trasa prejazdu 

motocyklov bola vyvesená na úradnej tabuli, na stránke obce a bola zaslaná poslancom 

k nahliadnutiu elektronicky. Poslanci konštatovali, že prejazd cez väčšinu trás nie je vhodná a 

žiadosť zamietli. 

 

Kataster Polianka      

Parcely C .c.       

2056 1058 2232 2142 2130 2157 2767 

14243 1057 2233 2137 2129 2158 2956 

2061 1056 2223 2136 2128 2159 2955 

2038 1053 2421 2135 2127 2160 11913/1 

1547 1052 2255 2134 2126 2188 11920/1 

1544 1543 2257 2133 2416 2764   

1541 2418 2278 2132 2155 2683   

1060 2419 2277 2131 2156 2763   
 
 

 

 

 

 



Uznesenie 22/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prejazd motocyklov po obecných parcelách pre OZ 

Kopaničiar (Rally Kopanice 2020). 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných poslancov: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

Rôzne 
 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že sa zúčastnil zameriavania pozemkov pani 

Kubíkovej. Pri zameriavaní sa zistili nedostatky, ktoré sa budú musieť v budúcnosti riešiť. 

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že boli podpísané zmluvy ohľadom preberania 

hasičskej striekačky. V blízkej dobe bude na Polianku dovezená. 

 

Starosta obce informoval poslancov o aktualite ohľadom zberu kuchynského odpadu. Návrhy 

na riešenie tejto problematiky budú riešené na budúcich zastupiteľstvách.  

 

Starosta obce vypracoval doplnkové VZN ohľadom prenájmu kultúrneho domu, príslušenstva 

a služieb obce. Dokument prezentoval na zastupiteľstve. Koncept bude zaslaný poslancom na 

spripomienkovanie a bude upravený na budúcom zastupiteľstve. 

 

Starosta obce informoval poslancov že v blízkej budúcnosti dôjde k výstavbe 5 domov v časti 

Pokryvníky. 

 
 

 

 

 

 

 

Záver 

 

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

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

 

Ing. Ľubica Mocková.................................. 

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


