
                       

          O b e c    P o l i a n k a 

                      Polianka 91                                                                                 

                    907 01  Myjava       

 

Uznesenie 26/2021 

 

a) OZ obce Polianka predlžuje verejnú obchodnú súťaž od 16.9-31.10.2021 (do 

13.00hod.) 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 (zast.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: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
 

 

Uznesenie 27/2021 

a) Obecné zastupiteľstvo v Polianke vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž (VOS) podľa (§ 9 

ods.2 písm.a) a v súlade s (§ 9 ods.2 písm.b) / zákona o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v k. ú. 

Polianka a to:  parc. č. 2958 – orná pôda o výmere  4128 m2, v katastrálnom území 

Polianka zapísaný  na LV  č. 2571, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 

prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Polianka. Súťažný  návrh  môže  byť  

doručený  osobne  do  podateľne Obce Polianka, alebo zaslaný na  adresu Obce Polianka 

č.  91,  907 01 Myjava,   v  zalepenej obálke  s uvedením  mena  a  poštovej  adresy 



s označením: „Obchodná verejná súťaž –  2958 NEOTVÁRAŤ“. VOS bude prebiehať 

od 20.9-31.10.2021. Ostatné podmienky súťaže budú zverejnené na 

www.obecpolianka.sk a na úradnej tabuli obce. 

b) Ukladá vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v zmysle schválených podmienok  

c) 1) Menuje predsedu komisie pre posúdenie súťažných návrhov: Ing. Ľubicu Mockovú 

2) Menuje členov komisie pre posúdenie súťažných návrhov: Pavol Kňazský, Pavol 

Pavlús, Jana Stančíková, Viera Mikulková, Ing. Denisa Dršková 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 4 

 Za: Ing. Ľubica Mocková, Jana Stančíková, Viera Mikulková, Pavol Pavlús,  

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 
 

 

Uznesenie 28/2021 

OZ v Polianke schvaľuje uloženie elektrickej siete pre Západoslovenská distribučná a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Staré Mesto, na pozemku - parc. č. 3100, ost. plocha (LV 2571) 

v časti Španková. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje dohodu o spádovej materskej škôlke s obcou 

Priepasné, Jablonka, Košariská a s mestom Myjava. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

Uznesenie 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke neschvaľuje predaj časti obecného pozemku 

parc.č.2958 (orná pôda), LV 2571, o výmere 118m2 pánovi I. Sládečkovi. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 3 

 Za: 3 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

http://www.obecpolianka.sk/

