
                       
          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 4.2.2021 

 

Prítomní členovia:  

 Pavol Kňazský, starosta obce 

 Jana Stančíková  

 Viera Mikulková 

 Ing. Ľubica Mocková 

 Pavol Pavlús 

 

 

1. Otvorenie:  
 

Starosta obce p. Pavol Kňazský konštatoval,  že sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a preto vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Prezenčná listina bola 

prítomnými členmi podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli 

určení p. Ľubica Mocková a p. Pavol Pavlús. Zapisovateľom bol určený p. Peter Barták. 

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola uznesení 

3. Nájomná zmluva – p. Bielčíková 

4. Zmluva o budúcej zmluve  

5. Verejná obchodná súťaž - škola 

6. Rôzne 

7. 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 4.2.2021. 

 



2. Kontrola uznesení:  
 

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

Uznesenia č. 29/2020, ktoré je neplatné, nakoľko bolo nepodpísané z dôvodu nevýhodnosti 

pre obec.  

 

 

3. Nájomná zmluva – p. Bielčíková 
 

Uznesenie 1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje prenájom časti pozemku s parcelným číslom 1573 

s výmerou 1359 m2 (ostatná plocha) pani Kataríne Bielčikovej, bytom Stará Myjava 309, 907 

01 Myjava, k výstavbe príjazdovej cesty k rodinnému domu. Suma za prenájom pozemku je 

1€/rok.  

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Zmluva o budúcej zmluve  
 

Uznesenie 2/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo Polianka schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena s pánom Ing. Jánom Petrjánošom, bytom Rovniankova 1660/6, 851 02 

Bratislava. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude spočívať v povinnosti budúceho 

povinného z vecného bremena strpieť v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: 

 

- právo vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami.  

 

Zriadenie bezodplatného vecného bremena bude na pozemku KN C č. 1360/2, LV 2648 

(ostatná plocha) o výmere 15 m2, v k.u. Polianka. 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Verejno-obchodná súťaž – škola  
 

Uznesenie 3/2021 

 

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 
 

 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Rôzne  
 

Starosta informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti o dotáciu z Envirofondu na 

obstaranie väčšieho a výkonnejšieho traktora a zvýšenie energetickej účinnosti objektu 

kultúrneho domu. 

 

Poslanci sa zhodli na premiestnení obecnej knižnice z priestorov obecného úradu do bývalej 

zasadačky v kultúrnom dome. Knižnica bude prístupnejšia pre verejnosť, nakoľko pri 

rekonštrukcii obecného úradu boli vybudované chodníky okolo celej budovy. Po premiestnení 

knižnice bude vstup do nej od hasičskej zbrojnice. Pôvodné priestory knižnice budú 

zrekonštruované z dôvodu opadanej omietky, zatečenia stien a hnilej podlahy.   

 

Prítomní poslanci zhodnotili, že zavedenie nového systému pri odpadoch prinieslo pokles 

vyvážaného komunálneho odpadu a zvýšenie separovanosti.  

 

Starosta obce informoval prítomných o distribúcii obecných novín „Polianske zvesti“.  

 



Z dôvodu nízkej účasti na poslednom celoplošnom testovaní došlo k dohode s obcou 

Priepasné, že ďalšie testovania na prítomnosť ochorenia covid-19 budú pre občanov Polianky 

zabezpečené v mobilnom odbernom mieste Priepasné.  

 

 

7. Záver 
 

 

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

prítomným poslancom.  

 

 

 

Overovatelia:   

 

Ľubica Mocková    .................................. 

 

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

 

                                                                                                       


