
                       

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

                      Polianka 91                                                                                 

                    907 01  Myjava       

 

 

Uznesenie č. 31/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie výsledky nových volieb do orgánov 

samosprávy obcí na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a konštatuje, že zvolený 

poslanec p. Kristína Pitoráková zložila Ústavou predpísaný sľub poslanca Obecného 

zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 32/2021 

Uznesenie č. 12/2019 Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje Dodatok č. 1 k 

Zásadám odmeňovania poslancov obce Polianka, podľa ktorého, sa novozvolený poslanec 

vzdáva nároku na odmenu počas celého volebného obdobia.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 33/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie rozdelenie obvodu poslanca, Kristíny 

Pitorákovej, nasledovne:  

Kristína Pitoráková: obvod: Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci súpisné čísla: 35 – 56 

okrem 54, 171 - 189 a 199, 200, 208, 215  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č. 34/2021 

 

a) OZ obce Polianka predlžuje verejnú obchodnú súťaž od 5.11.2021-31.12.2021 (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: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 35/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke: 

a) schvaľuje odpredaj obecného pozemku na odporúčanie komisie pre posúdenie 

súťažných návrhov vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže pozemok v k.ú Polianka, 

parc. č. 2958 – orná pôda o výmere  4128 m2, zapísaný  na LV  č. 2571 v súlade s (§9 

odst.2 písm. a) a v súlade s (§9 odst.2 písm. b) zákona o majetku obcí  

b) schvaľuje predaj na základe splnených podmienok  

c) schvaľuje predaj súťažiacemu, p. Jánovi Jurkovičovi, bytom  Jablonská 301/7, 907 01 

Myjava, za najvýhodnejší návrh 70 200 eur. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

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

 Proti:  

 Zdržal sa: Kristína Pitoráková 



 


