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

Polianka 91 

907 01  Myjava 

Zápisnica  

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 2.12.2021 

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 tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice 

bola určená Kristína Pitoráková a Pavol Pavlus, zapisovateľ – D. Dršková.                                      

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení  

3. Zmeny rozpočtu č.2 /2021 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 – 2024 

5. Viacročný rozpočet na rok 2022 – 2024 

6. VZN č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady území obce Polianka na rok 2022   

7. VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Polianka  

8. Rôzne  

9. Záver 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 



Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ 

konaného dňa 2.12.2021 

 

2. Kontrola uznesení 
 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí OZ sú splnené, okrem 

predaja školy. 

3. Zmeny rozpočtu č.2 /2021 za rok 2021 

 

Došlo k zmenám rozpočtu vzhľadom k rekonštrukciám, ktoré boli nevyhnutné.  

 

Uznesenie 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie zmenu rozpočtu č.2/2021 za rok 2021 a 

súhlasí s ňou.  

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 – 2024 

 

Poslancom boli zaslané podklady k nahliadnutiu. Na zastupiteľstve starosta obce vyzval 

poslancov k ich vyjadreniu. Poslanci nemali žiadne otázky.  

 

Uznesenie 37/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra na rok 2022 

a súhlasí s ním. 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

5. Viacročný rozpočet na rok 2022 – 2024 

 

Poslancom boli zaslané podklady k nahliadnutiu. Starosta obce v krátkosti predniesol 

predpokladané náklady v budúcich rokoch (spoluúčasť na kúpe traktora, rekonštrukcia 

chodníka, predpokladaná rekonštrukcia niektorých ciest, dokončenie futbalového ihriska a iné 

).  



Uznesenie 38/2021  

Obecné zastupiteľstvo Polianka  

a) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2022 

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

6. VZN č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady území obce Polianka na 

rok 2022   

 

Poslanci obdržali návrh VZN č.1/2021 na preštudovanie a doplnenie. VZN bolo následne  

vyvesené na úradnej tabuli na dobu 15 dní. 

 

Uznesenie 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2021 s platnosťou od 1.1.2022, na rok 2022. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

 

7. VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Polianka  

 

Poslanci obdržali návrh VZN č.2/2021 na preštudovanie a doplnenie. VZN bolo následne  

vyvesené na úradnej tabuli na dobu 15 dní. 

 

Uznesenie 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2021 s platnosťou od 1.1.2022 na neurčito. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 



8. Rôzne 

 

A) 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 verejno-

obchodnej súťaže, ktorá bude trvať od 1.1.2022-31.3.2022 (do 13.00hod.). 

Uznesenie č. 41/2021 

a) OZ obce Polianka predlžuje verejnú obchodnú súťaž od 1.1.2022-31.3.2022 (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 

 

 

 

 



 

B) Finančný príspevok pre Sh.V. Vítkovú   
Na obci bola 28.10.2021 prijatá žiadosť o finančný príspevok pre maloletú  Sh.V.Vítkovú, 

ktorá je klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT v Myjave.  

 Uznesenie 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke prerokovalo a schválilo žiadosť o finančný príspevok pre 

maloletú  Sh.V.Vítkovú, ktorá je klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 

ÚSVIT v Myjave, vo výške 500 eur na rok 2022. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

C) Centrum voľného času  
Na obci bola 26.11.2021 prijatá žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti obce Polianka 

navštevujúce CVČ Myjava. 

Uznesenie 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke prerokovalo a schválilo žiadosť o finančný príspevok pre Z. 

Vičíkovú a B. Jagošovú , ktoré navštevujú CVČ Myjava, vo výške 48,00 eur (spolu). 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 

 

D) Vecné bremeno  
Na obci bola dňa 5.11.2021 prijatá žiadosť o zriadenie vecného bremena práva ciest in rem od 

pána Jaroslava Poláka a pani Renáty Polákovej.  

Uznesenie 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke prerokovalo a schválilo žiadosť o zriadenie vecného 

bremena práva ciest in rem na pozemku parc. CKN č.2749 o výmere 269m2 z dôvodu, že nie 

je k dispozícii iná príjazdová cesta k pozemku parc. CKN č.2545. Vecné bremeno sa 

schvaľuje pre pána J. Poláka a R. Polákovú, Polianka 221, 907 01 Myjava. 

Hlasovanie:  

 Počet prítomných poslancov: 5 

 Za: 5 

 Proti: 0 

 Zdržal sa: 0 



9. Záver 

Program dnešného zasadnutia bol týmto vyčerpaný. Ukončil ho starosta obce poďakovaním 

prítomným poslancom za ich prácu a pomoc počas celého roka.  

 

Overovatelia: 

Kristína Pitoráková  .......................... 

Pavol Pavlús   .......................... 

 


