Obec Polianka
Polianka 91
907 01 Myjava

Uznesenie 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Polianke
s ch v a ľ u j e
a) predaj časti obecného pozemku (novovytvorená parcela 11011/7), zastavaná
plocha, o výmere 126 m2, odčlenením pozemku p. č. C 11011/1, zastavaná plocha
evidovanej na LV 2571 v k.ú. Polianka;
b) parcela sa predáva z dôvodu scelenia pozemku priamym predajom podľa § 9a ods.
1 písm. c) zákona o majetku obcí, najmenej za cenu stanovenú znaleckým
posudkom;
c) na základe splnených a dohodnutých podmienok (odstránenie stavby na vlastné
náklady, vyčistenie pozemku, včasné zabránenie poškodenia miestnej
komunikácie) zo strany pána Ivana Sládečka, bytom Pažického 399/4, 907 01
Myjava, bola stanovená suma 8,50€/m2. Celková hodnota pozemku je 1 071 €.

Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 3
 Proti: 0
 Zdržal sa: 1 (J. Stančíková)

Uznesenie 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Polianke
s ch v a ľ u j e
a) predaj časti obecného pozemku (novovytvorená parcela 1585/2 ostatná plocha,
o výmere 41 m2, odčlenením pozemku p.č. C 1585, ostatná plocha evidovanej na
LV 2571 v k.ú. Polianka
b) parcela sa predáva z dôvodu výstavby verejnoprospešnej stavby – trafostanice,
priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom

c) na základe splnených podmienok zo strany pána Lukáša Čižmárika, bytom
Pakanská 1140/20, 907 01 Myjava, v hodnote 8,50€/m2. Celková hodnota pozemku
je 348,5 €.

Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 3
 Proti: 0
 Zdržal sa: 1 (J. Stančíková)

Uznesenie 16/2021
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
Hlasovanie:
 Počet prítomných poslancov: 4
 Za: 4
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

