
                       
          O b e c    P o l i a n k a 
                      Polianka 91                                                                                 
                    907 01  Myjava       

 

 

 

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 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



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 

 

 

                                                                                                       


