
 

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 22.12.2020 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 

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

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Finančná výpomoc pre Obecné lesy Polianka s.r.o 

3. Zmena rozpočtu č.1/2021 na rok 2021 

4. 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 22.12.2020. 

 

 

2. Finančná výpomoc pre Obecné lesy Polianka s.r.o 

 

Starosta obce informoval o žiadosti od Obecných lesov Polianka na poskytnutie finančnej 

výpomoci. Finančná výpomoc sa týka nákupu osobného automobilu nakoľko oprava starého 

vozidla Honda HR-V by bola vyššia ako časová cena vozidla. Obecné lesy Polianka 

nedisponujú takými finančnými prostriedkami za ktoré by mohli nové vozidlo zakúpiť. 

Poslanci prediskutovali všetky možnosti a následne sa zhodli na finančnej výpomoci. 

 

Uznesenie 36/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Polianke na základe žiadosti schvaľuje finančnú výpomoc Obecným 

lesom Polianka s.r.o. na zakúpenie osobného automobilu do výšky 20 000 eur. 

Finančné prostriedky budú poskytnuté do 28.02.2021. OZ poveruje starostu obce na 

vypracovanie zmluvy. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

3. Zmena rozpočtu č.1/2021 na rok 2021 

V dôsledku finančnej výpomoci Obecným lesom Polianka došlo k zmenám rozpočtu na rok 

2021. 

Uznesenie 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie zmenu rozpočtu obce č.1/2021 na rok 2021 

a súhlasí s ňou. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: 4 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

2. Záver 

 



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

prítomným poslancom.  

 

Overovatelia:   

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

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

 


