Obec Polianka
Polianka 91
907 01 Myjava

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 30.06.2021
Prítomní členovia:






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

Hostia: 3

1. Otvorenie
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 Jana Stančíková a Viera Mikulková, zapisovateľ – Ing. D. Dršková.
Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal doplnený program zasadnutia:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre občana Polianky
- Sh. V. Vítková
Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Územný plán obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra –
II.polrok 2021
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – I. Sládeček
Rôzne
Záver

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hlasovanie:





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

Obecné zastupiteľstvo v Polianke schválilo v hlasovaní program zasadnutia OZ
konaného dňa 30.06.2021

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

3. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre občana Polianky –Sh. V.
Vítková
Dňa 2.6.2021 bola na obci prijatá žiadosť od pani Sládečkovej vo veci – finančnej výpomoci
pre jej dcéru Sh. V Vítkovú.
Uznesenie 17/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre
DDS Úsvit pre občana z Polianky - Sh.V. Vítkovú z rozpočtu obce vo výške 45,00 eur/
mesiac.
Hlasovanie:





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

4. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Poslancom bola zaslaná konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa za
rok 2020.
Uznesenie 18/2021
OZ obce Polianka berie na vedomie správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2020.

Uznesenie 19/2021
OZ obce Polianka berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu za rok 2020.

Hlasovanie:





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

5. Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020
Poslancom bola zaslaná individuálna účtovná závierka za rok 2020 na preštudovanie.
Uznesenie 20/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020.
Hlasovanie:





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

6. Schválenie záverečného účtu obce Polianka za rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo predložené v zákonne stanovenej lehote. Na
Obecnom zastupiteľstve starosta predniesol záver zo stanoviska hlavnej kontrolórky.
Uznesenie 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Polianka Ing. Miroslavy Gášovej Bačovej k záverečnému účtu obce za rok 2020.
Hlasovanie:





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

Záverečný účet obce za rok 2020
Návrh záverečného účtu bol vopred doručený poslancom na preštudovanie a viac ako 15 dní
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Základné informácie zo
záverečného účtu predniesol ekonóm obecného úradu Bc. Peter Barták.

Uznesenie č. 22/2021
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 40 353,21 EUR
zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) a b) Zák. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 40 353,21
EUR.

Hlasovanie:





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

7. Územný plán obce
Na predchádzajúcom zastupiteľstve starosta obce navrhol poslancom, aby sa začali zaoberať
územným plánom. V nadväznosti na tento podnet, starosta zvolal pracovné stretnutie k danej
téme. Poslancom bol vysvetlený postup spracovania ÚPL a jeho dôležitosť. Na začiatok bolo
potrebné prijať uznesenie, na základe ktorého bude možne začať jeho spracovanie.
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Polianke, ako orgán územného plánovania obce, obstarávateľ
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce Polianka, v zmysle
§17 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov
a) rozhodlo o obstaraní Územného plánu obce Polianka.
Dôvodom je zvýšený záujem o výstavbu v obci, z toho narastajúca potreba koncepčného
riešenia územného rozvoja a potreba umiestnenia verejnoprospešných stavieb, pre ktoré
môže SPF previesť pozemky neznámych vlastníkov v jeho správe na obec.
b) ukladá starostovi obce zabezpečiť obstarávateľa ÚPN-O podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb.Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a spracovateľa ÚPN-O podľa §19a ods.
2 Stavebného zákona.
Hlasovanie:





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

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce- II.
polrok 2021
Starosta obce informoval poslancov o Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Ing. Miroslavy Gášovej Bačovej na II. polrok 2021. Návrh bol zverejnený 11.6.2021.

Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2021.
Hlasovanie:





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

9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – I. Sládeček
Dňa 24.6.2021 bola na obci prijatá žiadosť od pána Ivana Sládečka na odkúpenie časti obecného
pozemku odčlenením z parc. C č. 2958 (orná pôda) vo výmere 118m2 , evidovanej na LV 2571
v k.ú.Polianka.
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Polianka žiadosť prerokovala. OZ sa žiadosti bude venovať
na najbližšom zastupiteľstve.
Hlasovanie:





Počet prítomných poslancov: 4
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (J.Stančíková)

10. Rôzne
V bode rôzne sa poslanci pýtali na informácie ohľadom trafostanice na Hornej Polianke
a Pokrivníkoch.
Taktiež sa poslanci dohodli na predĺžení zmluvy pre hospodára (starostlivosť o futb.ihrisko).
Starosta obce informoval prítomných o posilnení el. energie v časti Španková. Vzhľadom na
viaceré sťažnosti od obyvateľov, sa začalo pracovať na zlepšení. Na obyvateľoch zostáva sa
len dohodnúť, kde bude nová trafostanica umiestnená.

Starosta obce informoval prítomných o tom, že v blízkej dobe sa na cyklotrasu Pokrivníky
osadia dopravné značenia. Takéto značenie je potrebné osadiť vzhľadom na čoraz častejší
prejazd motorových vozidiel po tomto úseku.
Na základe dotazu od občana ohľadom územného plánu, bolo vysvetlené starostom obce, že
bližšie informácie budú zverejňované. Na začatie tohto projektu bolo ako prvé potrebné
prijatie uznesenia.

11. Záver
Starosta obce ukončil zastupiteľstvo poďakovaním všetkým prítomným členom a občanom za
účasť.

Overovatelia:
Jana Stančíková

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

Viera Mikulková

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

