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

Polianka 91 

907 01  Myjava 

Uznesenia 43/2022  – 48/2022 vznesené na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 1.12.2022 v Kultúrnom dome v Polianke 

 

Uznesenie 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke,  

a) berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2021 

b) berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2021 

 

Uznesenie 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke,  

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2023 

b) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2023 

c) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 

 

Uznesenie 45/2022 

Poslanci schvaľujú VZN č. 1/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 

s platnosťou od 1.1.2023.  

Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 



Uznesenie 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke žiadosť pre jednalo o rozhodlo o zamietnutí 

žiadosti pre žiadateľku Danu Batkovú, bytom Myjavská 461/16, 906 13 Brezová 

pod Bradlom z dôvodu, že na pozemku parcely číslo 1585/1 ostatná plocha 

s celkovou výmerou 1071 m², zapísaného na liste vlastníctva číslo 2571, vo 

vlastníctve obce Polianka sa nachádza viac ako 9 zaťažení vecného bremena 

a nájomná zmluva z dôvodu výstavby miestnej komunikácie. Z tohto dôvodu 

predaj pozemku nie je možný.  

 

 

Uznesenie 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje žiadosť o zriadenie vecného 

bremena pre žiadateľa Jána Jurkoviča, bytom Jablonská 301/7 , 907 01 Myjava , 

na pozemku vo vlastníctve obce parcely číslo 11011/1, zastavaná plocha 

a nádvorie s celkovou výmerou 2218 m², zapísaného na liste vlastníctva číslo 

2571 z dôvodu vybudovania vodomernej šachty, vecné bremeno bude 

uzatvorené dohodou o umiestnení vodomernej šachty.  

 

Uznesenie 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje žiadosť o dotáciu pre mesto Myjava 

ako zriaďovateľa centra voľného času vo výške 96,00 € za 4. štvrťrok 2022.  

 


