Obec Polianka
Polianka 91
907 01 Myjava

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 4.11.2021
Prítomní členovia:







Pavol Kňazský, starosta obce
Viera Mikulková
Ing. Ľubica Mocková
Pavol Pavlús
Jana Stančíková
Kristína Pitoráková

Hostia: 2

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce p. Pavol Kňazský privítal poslancov na obecnom zastupiteľstve. Prezenčná
listina bola prítomnými členmi podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov
zápisnice bola určená Ing. Ľubica Mocková a Jana Stančíková, zapisovateľ – D. Dršková.
Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Odmeňovanie poslancov
Určenie obvodu novozvoleného poslanca
VOS škola 34
VOS – pozemok KN-C parc. č. 2958, orná pôda (LV 2571)
Rôzne
Záver

Hlasovanie:





Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ
konaného dňa 4.11.2021

2. Kontrola uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí OZ sú splnené, okrem
predaja školy a predaja pozemku.

3. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
O výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obcí oboznámil členov starosta obce. V obci sa
volil 1 poslanec. Zvolená bola Kristína Pitoráková. Novozvolenej poslankyni bolo odovzdané
Osvedčenie o zvolení. Novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložila do rúk starostu obce
p. Pavla Kňazského Ústavou predpísaný sľub a tento potvrdili vlastnoručným podpisom. Sľub tvorí
prílohu zápisnice.
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

4. Odmeňovanie poslancov
Starosta obce predložil Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka, ktoré boli prijaté uznesením č.
48/2018 , podľa ktorého sa poslanci obecného zastupiteľstva vzdávajú nároku na odmenu a to na celé
volebné obdobie.
Starosta predložil dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, podľa ktorého sa novozvolená
poslankyňa vzdáva nároku na odmenu a to na celé volebné obdobie. Novozvolená poslankyňa Kristína
Pitoráková s dodatkom č.1 súhlasí, čo potvrdzuje vlastnoručným podpisom.
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

5. Určenie obvodu novozvoleného poslanca
Starosta obce informoval o aktuálnom rozdelení obvodov pre poslancov. Bol predložený návrh pre
novozvoleného poslanca.
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

6. VOS škola
Už na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo konštatované, že zatiaľ nie je žiadny reálny
záujemca na kúpu budovy školy a pozemku. Poslanci sa zhodli na predĺžení verejnoobchodnej súťaže, ktorá bude trvať od 5.11.2021-31.12.2021 (do 13.00hod.).
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

7. VOS – pozemok KN-C parc. č. 2958, orná pôda (LV 2571)
Starosta obce informoval poslancov o ponukách na predaja pozemku parc.č. 2958, orná
pôda (LV 2571) o výmere 4128m2, ktorý by mohol slúžiť na investičný zámer (napr.
výstavbu domov).
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

8. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o opakovanom podaní žiadosti na ministerstvo životného
prostredia vo veci – dotácia na skvalitnenie odpadového hospodárstva.
Starosta obce informoval poslancov o vymeraní chodníkov (Horná Polianka, Havlová).
Následne oslovil projektantov na spracovanie predbežného projektu a cenovej kalkulácie.
Starosta obce poďakoval poslankyni J. Stančíkovej za skrášlenie zastávky v lokalite Havlová.
Starosta obce informoval poslancov o zvýšení poplatku za vývoz (km, manipulácia). Následne
bolo dohodnuté pracovné stretnutie poslancov k danej téme.

9. Záver
Program dnešného zasadnutia bol týmto vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním
prítomným poslancom.

Overovatelia:
Ing. Ľubica Mocková
Jana Stančíková

..........................
..........................

