
 

                       

          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 10.09.2020 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 Zlatica Jagošová 

 M. Bačová, kontrolórka 
 

Hostia: 0 

1. Otvorenie:  

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

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

zápisnice bola určení Zlatica Jagošová a Viera Mikulková, zapisovateľ – Ing. Denisa Dršková. 

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola uznesení 

3. VOS škola 

4. VZN – kultúrny dom a služby 

5. Návrh záverečného účtu obce Polianka za rok 2019  

6. Použitie rezervného fondu 

7. Rekonštrukcia cyklotrasy a chodníkov 

8. Bezúročná pôžička 

9. Rôzne 

10. 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 10.9.2020. 

 

2. Kontrola uznesení 
 

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

obecnej školy) 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 upravili predmet kúpy. Nová verejno-obchodná 

súťaž bude trvať od 11.9-30.10.2020 (do 13.00hod.). 

Uznesenie 23/2020  

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: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

4. VZN č.  1/2020 o iných poplatkoch 
 
Na obecnom zastupiteľstve starosta obce predniesol návrh nového VZN č. 1/2020 o iných 

poplatkoch (prenájom kultúrneho domu a poplatky za ostatné služby). Návrh VZN č. 1/2020 

bol zaslaný vopred poslancom k pripomienkovaniu a sprístupnený k nahliadnutiu občanom  

na úradnej tabuli a internetovej stránke v zákonnej lehote. 
 

Uznesenie 24/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o iných poplatkoch (prenájom kultúrneho domu 

a poplatky za ostatné služby).  

 
Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Návrh záverečného účtu obce Polianka za rok 2019  

 

Starosta obce predniesol návrh záverečného účtu obce Polianka za rok 2019. Poslancom bol 

zaslaný návrh záverečného účtu na preštudovanie. 

Uznesenie 25/2020  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2019.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 22 306,60 EUR. 

 
Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

6. Rekonštrukcia cyklotrasy a chodníkov 

 
Starosta obce predniesol návrh zámeru rekonštrukcie cyklotrasy a obecných chodníkov. 

Uznesenie 26/2020  

OZ v Polianke schvaľuje zámer rekonštrukcie cyklotrasy v časti Havlová a Podlipovec, 

vybudovanie novej cyklotrasy Hraby – Španková a chodníkov v obci Polianka. 

 
Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Bezúročná pôžička 
 

Starosta obce prečítal list, ktorý obdržal v súvislosti s možnosťou čerpania bezúročnej pôžičky. 

Reagujúc na výrazný poskles výberu dane z príjmov fyzických osôb, budú obciam a mestám 

poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci. Čiastku pre obec Polianka predstavuje 

suma 5 224 eur. 

 

Uznesenie 27/2020  

OZ v Polianke schvaľuje možnosť zapojiť sa do čerpania bezúročnej návratnej pôžičky. 

 
Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

8. Rôzne  

 
Poslanci diskutovali o informačnom liste  a čestnom prehlásení. Konštatovali, že je potrebné 

osobne kontaktovať občanov ohľadom problematiky BRKO. Občanom budú prostredníctvom 

poslancov doručené listy. 

 

V rámci uznesení starosta obce informoval o vytýčení pozemkov geodetom na Hornej Polianke 

a Havlovej.  

 

Starosta obce informoval poslancov o tom, že okrem oznamov prostredníctvom obecného 

rozhlasu a obecnej internetovej stránky, sme pristúpili k informovaniu občanov aj 

prostredníctvom sms a emailov. 

 

Diskutovalo sa o ďalšom priebehu fungovania zberu TKO, návrhy budú zverejnené.  

 

Diskutovalo sa o rekonštrukcii altánku a malých prístreškov na futbalovom ihrisku v Polianke. 

 

Obec je v jednaní s BVS vo veci rekonštrukcie chodníka. 

 

Diskutovalo sa o zlom stave elektrického vedenia v časti doliny. 

 

Poslanci preberali potrebu obnovenia fasády na kultúrnom dome.  

 

 

 

 



 

 

 

9. Záver 
 

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

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

 

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

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

 


