
 

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 10.12.2020 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Pavol Pavlús 

 M. Bačová, kontrolórka 

 

Hostia: 4 

 

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 určená Jana Stančíková a Pavol Pavlús, zapisovateľ – D. Dršková.                                      

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení  

3. Zmena rozpočtu č.1/2020 za rok 2020 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra  

5. Viacročný rozpočet na 2021 – 2023 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

 

 

 



Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ 

konaného dňa 10.12.2020. 

 

2. Kontrola uznesení 
 

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

obecnej školy) OZ sú splnené. 

 

3. Zmena rozpočtu č.1/2020 za rok 2020 

Došlo k zmenám rozpočtu vzhľadom k rekonštrukciám, ktoré boli nevyhnutné. 

 

Uznesenie 32/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie zmenu rozpočtu č.1/2020 za rok 2020 a 

súhlasí s ňou. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra  

 

Poslancom boli zaslané podklady k nahliadnutiu. Na zastupiteľstve starosta obce vyzval 

poslancov k ich vyjadreniu. Poslanci nemali žiadne otázky. 

 

 

Uznesenie 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra na rok 

2021 a súhlasí s ním. 

 

Hlasovanie:  



 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

5. Viacročný rozpočet na 2021 – 2023 

 

Poslancom boli zaslané podklady k nahliadnutiu. Starosta obce v krátkosti predniesol 

predpokladané náklady v budúcich rokoch (spoluúčasť na kúpe traktora, rekonštrukcia 

chodníka, predpokladaná rekonštrukcia niektorých ciest, náklady na dokončenie futbalového 

areálu). K rozpočtu doplnil informácie hlavná kontrolórka obce. 

 

Uznesenie 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo Polianka  

a) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2021 

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

6. Rôzne  
 

O slovo sa prihlásila pani Gitschinská, ktorá chcela prehodnotiť sumu za pozemok stanovenú 

OZ v Polianke. Poslanci nepristúpili k zníženiu sumy za cenu pozemku. Následne bolo 

poslancami zrušené uznesenie 29/2020 z 26.11.2020. 

 

Uznesenie 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke ruší uznesenie 29/2020 zo dňa 26.11.2020.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

7. Záver 
 



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

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

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

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

 


