
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 

23.06.2022 o 15:00 

 

Prítomní členovia:  

• Pavol Kňazský, starosta obce 

• Viera Mikulková 

• Ing. Ľubica Mocková 

• Pavol Pavlús 

• 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 Kristína Pitoráková a Viera 

Mikulková, zapisovateľ – Diana Pavesková.                            

Starosta obce p. Pavol Kňazský prečítal program zasadnutia. 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Kontrola uznesení  

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

4. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 

5. Určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie 2022-2026 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie 

2022-2026 

7.  Dotácia pre centrum voľného času Myjava  

8.  Žiadosť o  zriadenie vecného bremena  na parcele vo vlastníctve obce  



9.  Žiadosť o dlhodobý prenájom parcely vo vlastníctve obce  

10. Rôzne  

11. Záver 

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola uznesení 
 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí boli 

splnené, okrem uznesenia 12/2022, ku ktorému neboli do dnešného dňa 

doručené žiadne ďalšie dokumenty a uznesenia 14/2022, kde sa na 

spriechodnení cesty pracuje.   

 

3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo predložené v zákonne stanovenej 

lehote. Na Obecnom zastupiteľstve starosta predniesol záver zo stanoviska 

hlavnej kontrolórky. 

Uznesenie 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Polianka Ing. Miroslavy Gašovej Bačovej k záverečnému účtu 

obce za rok 2021. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 
 

 

 

 



 

4. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 

 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov obce, že sa konajú 

voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022 a preto je potrebné určiť počet 

poslancov nového zastupiteľstva, volebných obvodov ako aj rozsah výkonu 

funkcie starostu obce. 
 

Uznesenie č. 18/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje, v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, počet volebných obvodov v 

počte 1. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 

5. Určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie 2022-2026 

 

Uznesenie č. 19/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje, v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Polianka v počte 5. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 



 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie 

2022-2026 

 

Uznesenie č. 20/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka určuje, v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026, rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Polianka na plný úväzok. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 

7. Dotácia pre centrum voľného času Myjava 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od mesta Myjava ako zriaďovateľa centra 

voľného času v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve 

a samospráve o poskytnutie finančného príspevku na činnosť záujmových 

krúžkov pre deti z obce Polianka, v počte 1, navštevujúce centrum voľného času 

v Myjave. Požadovaná výška príspevku je 48,00€ 

 

Uznesenie č. 21/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo žiadosť o finančný príspevok vo 

výške 48,00 € pre mesto Myjava, M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, ako 

zriaďovateľa centra voľného času.  

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 



 

8.  Žiadosť o  zriadenie vecného bremena  na parcele vo vlastníctve obce  

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pani Jany Jánošovej, ako 

majiteľky parcely „C“ 1910/2 v k. ú. Polianka o zriadenie vecného 

bremena na parcele „C“ 2065, ostatná plocha, vedená ako miestna 

komunikácia, výmera 2870 m² vo vlastníctve obce Polianka, z dôvodu 

pripojenia na verejný vodovod.  

 

Uznesenie č. 22/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo žiadosť o zriadenie vecného 

bremena na parcele „C“ 2065 vo vlastníctve obce Polianka za účelom pripojenia 

na verejný vodovod pre parcelu „C“ 1910/2 vo vlastníctve žiadateľky pani Jany 

Jánošovej.  

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 

9.  Žiadosť o dlhodobý prenájom parcely vo vlastníctve obce 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pána Milana Martikána, o dlhodobý 

prenájom časti parcely „C“ 2035, vo výmere 2401 m², vo vlastníctve obce 

Polianka, ostatná plocha, na dobu 30 rokov. O prenájom žiada z dôvodu, že 

susedí s jeho pozemkom a má záujem o jej udržiavanie, časť parcely je 

vyznačená na mape, ako príloha k žiadosti, ktorá bola vopred zaslaná poslancom 

k nahliadnutiu.  

Uznesenie č. 23/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a schválilo prenájom  žiadateľovi 

Milanovi Martikánovi na časť parcely „C“ 2035 vo vlastníctve obce Polianka, 

ostatná plocha, zapísaná na liste vlastníctva č. 2571, na dobu 10 rokov za sumu 

1€ ročne.  

 



Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 

10.  Rôzne  

 

Po dátume vydania programu dnešného zasadnutia bola a obecný úrad doručená 

žiadosť o prenájom časti obecného pozemku parcely „C“ 1573, ostatná plocha, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 2571, výmera 1391 m². Žiadatelia Magda 

Petrjánošová a Peter Boháček, ktorí na Polianke rekreačne užívajú dom 

súpisného čísla 171 si požiadali o prenájom časti parcely vo výmere 230 m², 

časť pozemku plní funkciu príjazdovej cesty k ich domu a majú záujem ju 

udržiavať kosením a starať sa o stromy na ňom. 

 

 

Uznesenie č. 24/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a schválilo prenájom časti parcely „C“ 

1573, ostatná plocha, zapísaná na LV č. 2571, vo vlastníctve obce Polianka 

žiadateľom Magde Petrjánošovej a Peterovi Boháčkovi na dobu 10 rokov 

v sume 1€ ročne. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 4 

• Za: 4 

• Proti: 0  

• Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 



Starosta obce informoval poslancov o úspešnom podpísaní zmluvy a predaji 

nehnuteľného majetku obce súkromnému vlastníkovi– budovy bývalej školy 

a o začatí prípravných prác rekonštrukcie chodníka pred kultúrnym domom 

a obecných úradom. Ďalej sa poďakoval za aktívnu účasť na prípravách 

úspešnej akcie Deň detí, ktorá sa uskutočnila dňa 4.6.2022 na futbalovom 

ihrisku na Polianke.  

Starosta obce informoval poslancov o osobnom stretnutí na obecnom úrade 

s pánom Marekom Kudláčom, ktorý podal ústnu sťažnosť na neadekvátne 

užívanie pozemku obce Polianka, ktorý má v prenájme pán Ján Košiar za 

účelom údržby a zveľaďovania. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, 

že situácia sa bude riešiť až po podaní oficiálnej písomnej sťažnosti.  

Poslankyňa Viera Mikulková požiadala o prečistenie odvodňovacieho žľabu 

pri poľovníckej chate.   

 

 

11. Záver  

 

Starosta obce ukončil zastupiteľstvo poďakovaním všetkým prítomným členom 

a občanom za účasť. 

 

 

 

Overovatelia :  

Viera Mikulková     ...................... 

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

 

 

 

 

 

 

 


