
 

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 26.11.2020 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 Zlatica Jagošová 

 M. Bačová, kontrolórka 

 

Hostia: 1 

 

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 Ing. Ľubica Mocková a Jana Stančíková, zapisovateľ – D.Dršková                                      

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení  

3. VOS - Škola 

4. Odpredaj pozemku – p. Gitschinská 

5. VOS – odpredaj obecných pozemkov 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. VZN č. 2/2020, VZN č. 3/2020 

8. Rôzne  

9. 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 26.11.2020. 

 

2. Kontrola uznesení 
 

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

obecnej školy) OZ sú splnené. 

 

3. VOS škola  
 

Na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo konštatované, že zatiaľ nie je žiadny reálny 

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

vyhlásení novej verejno-obchodnej súťaže, v ktorej upravili predmet kúpy. Na základe tejto 

úpravy sa ozvali viacerí záujemcovia avšak ani potom sa budova nepredala. Verejno-

obchodná súťaž sa znova predlžuje a bude platiť v termíne od 1.12 - 31.01.2020 (do 

13.00hod.). 

Uznesenie 28/2020  

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. Odpredaj obecného pozemku – p. Gitschinská 
 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve sa riešila predbežná žiadosť od pani Gitschinskej 

ohľadom kúpy časti obecného pozemku - parcela ,,C,, č. 1558/1 vo výmere 105 m2, a parcela 

,,C,, č. 1194 vo výmere 540 m2 na LV 2571. Na základe uznesenia 12/2020 obecné 

zastupiteľstvo v Polianke predbežne schválilo žiadosť s podmienkou predaja pozemku od 

pána Štěpařa . 

 

Uznesenie 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti obecného pozemku na základe splnených 

podmienok zo strany pani Gitschinskej v hodnote 17€/m2. Celková hodnota pozemkov 

(105m2+540m2) je 10 965 €. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

5. VOS – odpredaj obecných pozemkov 
 

Obecné zastupiteľstvo odkladá návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj obecných 

pozemkov na dobu neurčitú.   

 

 



6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre 

I. polrok 2021 
 

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v I. polroku 2021 na 

nasledovné kontroly a úlohy a bude vykonáva v súlade právnymi predpismi viažucimi sa ku 

kontrolnej činnosti kontrolóra obce. 

Kontrolná činnosť : 

 vypracovanie správy o kontrolnej činnosti, 

 vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce; 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

 kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

 prípadné kontroly vykonávané na požiadanie obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie 30/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I. 

polrok 2021. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

7. VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady území obce Polianka 

na rok 2021,  

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Polianka na rok 2021 
 

 

Poslanci obdržali návrhy VZN č.2/2020 a VZN č. 3/2020 na preštudovanie a doplnenie. Na 

základe ich súhlasu s návrhmi boli VZN vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 

 

 

 

 

 



Uznesenie 31/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2020 a VZN č. 3/2020 s platnosťou o 1.1.2021. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

8. Rôzne  
 

Starosta informoval o zámere rekonštrukcie chodníka, Z BVS bolo doručenée kladné 

stanovisko na rekonštrukciu chodníka. Boli oslovení projektanti na podanie návrhu cenovej 

ponuky na rekonštrukciu. OZ Polianka súhlasilo so Všeobecným investičným zámerom - 

rekonštrukcia chodníka na parcele č. 3159/2, 3159/4, 3159/5, na LV č. 1307 . 

 

Obec uvažuje o investičnom pláne z MŽP o nadobudnutí väčšieho a silnejšieho traktora s 

príslušenstvom.  

 

  

 

9. Záver 
 

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

prítomným poslancom.  

 

 

Overovatelia:   

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

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


