
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 

1.12.2022 o 15:00 

 

Prítomní členovia:  

• Pavol Kňazský, starosta obce 

• Viera Mikulková 

• Pavol Pavlus 

• Jana Stančíková 

• Milan Hrajnoha 
 

Hostia:  

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce p. Pavol Kňazský privítal poslancov a hostí na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Prezenčná listina bola prítomnými členmi podpísaná a tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Za overovateľov zápisnice bola určená Jana Stančíková 

a Milan Hrajnoha, zapisovateľka – Diana Pavesková.             

                

Starosta obce prečítal program zasadnutia. 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Kontrola uznesení 

3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej a  konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2021 

4.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

5.  VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 

6.  Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 1585/1 



7.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku obce 11011/1   

8. Rôzne  

9.  Záver 

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo v hlasovaní program zasadnutia.  

 

2. Kontrola uznesení 
 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí boli 

splnené. 

 

3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej a  konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2021 

 

Poslancom boli zaslané podklady vopred na nahliadnutie. Starosta vyzval 

poslancov k vyjadreniu. Poslanci nemali žiadne otázky .  

 

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 

 

 

 

 



Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

4.  Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce  

 

Poslancom bol zaslaný návrh rozpočtu a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

Polianka vopred na nahliadnutie. Starosta vyzval poslancov k vyjadreniu. 

Poslanci nemali žiadne otázky .  

 

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 

 

Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 

 

Poslanci obdržali návrh VZN č. 1/2022 na preštudovanie. Návrh VZN č. 1/2022 

bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce po 

dobu  15 dní. Zmeny navrhnuté pre rok 2023 sú zvýšenie poplatku za odvoz 

komunálneho odpadu na 23€ / osoba z dôvodu zvýšenia ceny vývozu od 

odpadovej spoločnosti vykonávajúcej zvoz odpadu v obci Polianka.   



A zvýšenie minimálnej vyrubenej dane z nehnuteľností, bytov a dane za psa na 

3 €, z dôvodu vysokých poštovných nákladov . Navrhuje sa aby rozhodnutia so 

sumou pod 3 € neboli vyrubované.  

 

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 

 

6. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 1585/1  

 

Na obecný úrad bola dňa 10.11.2022 doručená žiadosť o odpredaj obecného 

pozemku p. č. 1585/1 ostatná plocha s celkovou výmerou 1071 m², zapísaného 

na liste vlastníctva číslo 2571, vo vlastníctve obce Polianka. Žiadateľkou je pani 

Dana Batková, bytom Myjavská 461/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, 

žiadateľka je majiteľkou nehnuteľnosti v blízkosti predmetného pozemku. 

O kúpu pozemku má záujem v dôvodu starostlivosti o ovocné stromy na ňom 

zasadené.   

Uznesenie 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke žiadosť prerokovalo a 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.  

 

 

 



Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku obce 11011/1 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o zriadení vecného bremena od 

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. 

O zriadenie vecného bremena žiada z dôvodu umiestnenia vodomernej šachty 

a vodovodnej prípojky, ktorá bude slúžiť na prístup k vode pre plánovanú 

výstavbu rodinných domov na parcele vo vlastníctve žiadateľa .  

 

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.  

 

Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



8.  Rôzne 

Na obecný úrad bola dňa 30.11.2022 doručená žiadosť o poskytnutie dotácie 

pre CVČ Myjava. CVČ navštevujú aj deti s trvalým pobytom v obci Polianka a to 

Zuzana Vičíková, Samuel Chudík, Alžbeta Koláriková, Adriana Kroupová. Mesto 

Myjava ako zriaďovateľ centra voľného času žiada o dotáciu vo výške príspevku 

obce 8 €/dieťa mesačne, za 4. štvrťrok roku 2022 požadujú 96,00 € . 

 

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.  

 

Hlasovanie :  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

 

 

9.  Záver  
 

Starosta obce ukončil zastupiteľstvo poďakovaním všetkým prítomným členom 

za účasť. 

 

Overovatelia :  

Jana Stančíková     ...................... 

Milan Hrajnoha    ....................... 


