
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 
9.11.2022 o 15:00 

 

Prítomní členovia:  

• Pavol Kňazský, starosta obce 
• Viera Mikulková 
• Ing. Ľubica Mocková 
• Pavol Pavlus 
• Jana Stančíková 
• Milan Hrajnoha 

 
Hostia: 1 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Starosta obce p. Pavol Kňazský privítal poslancov a predsedníčku volebnej 
komisie na tomto slávnostnom zasadnutí v novom volebnom období. Prezenčná 
listina bola prítomnými členmi podpísaná a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za 
overovateľov zápisnice bola určená Viera Mikulková a Ing. Ľubica Mocková, 
zapisovateľka – Diana Pavesková.                            

Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý bol rozšírený o nové body.  

1.  Otvorenie zasadnutia a kontrola uznesení 
2. Správa o výsledku volieb do orgánov do samosprávy  obce Polianka 
3. Zloženie sľubu starostu obce 
4.  Zloženie sľubov členov obecného zastupiteľstva  
5. Určenie obvodov poslancov obce  
6. Určenie zástupcu starostu  
7. Určenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie                        
nezvolá starosta ani zástupca starostu 



8. Zriadenie obecnej komisie  
9.    Plat starostu  
10.       Zásady odmeňovania poslancov  
11.      Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku p. č. 2951 
12.   Žiadosť o zriadenie školského obvodu v obci Brestovec  
13.  Zmena rozpočtu  
14. Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 a konsolidovaná výročná   
správa za rok 2021  
15. Rôzne  
16.  Záver 
 

Hlasovanie:  
• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

Kontrola uznesení 
 
Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí boli 
splnené. 

 
2.  Správa o výsledku volieb do orgánov do samosprávy  obce Polianka 

 

Starosta obce ospravedlnil predsedníčku volebnej komisie pani Janu 
Mockovčiakovú za neúčasť z pracovných dôvodov. Vyzval zapisovateľku 
volebnej komisie aby informovala o výsledku volieb konaných dňa 
29.10.2022, tá informovala, že v novom volebnom období na roky 2022 – 
2026 post starostu obce Polianka obhájil pán Pavol Kňazský a za poslancov 
boli zvolení : Ing. Ľubica Mocková, Milan Hrajnoha, Viera Mikulková, 
Jana Stančíková a Pavol Pavlús.  

 

 

 

 



3. Zloženie sľubu starostu obce 
 

Zvolený starosta obce p. Pavol Kňazský zložil sľub starostu obce predpísaný 
Ústavou podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí, čo voči tretím osobám deklaruje na základe 
osvedčenia o zvolení a potvrdil ho podpisom. Sľub tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Zapisovateľka a volebnej komisie odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení.  

 

4.  Zloženie sľubov členov obecného zastupiteľstva  
 
Novozvolení poslanci zložili Ústavou predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí, čo voči tretím osobám deklaruje na základe 
osvedčenia o zvolení a potvrdili ho podpisom. Sľuby tvoria prílohu tejto 
zápisnice. Zapisovateľka volebnej komisie odovzdala poslancom osvedčenia 
o zvolení.  
 
Uznesenie 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke  

a) berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konaných 
29.10.2022.  

b) konštatuje, že  
1.starosta zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva : Hrajnoha Milan, Mikulková 
Viera, Mocková Ľubica Ing., Stančíková Jana, Pavlus Pavol.  

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

5. Určenie obvodov poslancov obce 
 
Starosta obce predložil návrh na rozdelenie obvodov v obci pre poslancov. 



Uznesenie 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie rozdelenie obvodov 
nasledovne :  

 
Ing. Ľubica Mocková  

Obvod : Dingovia, Horná Polianka, u Sadákov, Okál, 6 –bytovky, súpisné čísla : 
1-34, 190 -195, 198, 202, 203 

 

Milan Hrajnoha  

Obvod : Ulica, Jarky, u Babiarov, Remenári, Talčíci, súpisné čísla : 35-56, 
okrem 54, 171-189,199,200,208,215 

 

Viera Mikulková  

Obvod  : Piatová, Španková, u Borikov, súpisné čísla : 89-117 a 54, 72,87,216 

 

Jana Stančíková  

Obvod : Dolná Polianka , súpisné čísla : 57-86 okrem 72,118-127 a 196,205,207 

 

Pavol Pavlus  

Obvod : Sládkovia, Havlová, Podlipovec, Diely, súpisné čísla :129-170 
a 193,197,211,217,218,221 

 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

 

 



6. Určenie zástupcu starostu 
 

Starosta obce vymenoval poslankyňu Ing. Ľubicu Mockovú za zástupcu 
starostu obce, ktorá bude poverená oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:  

♣ § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri 
mesiace, zvolá ho poslanec poverený OZ,  

♣ § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho 
iný poslanec poverený OZ,  

♣ § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho 
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

Uznesenie 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie určenie Ing. Ľubice 
Mockovej za zástupcu starostu obce Polianka, ktorý bude poverený oprávnením 
zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o 
obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §12, ods. 2,3 a 6. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

7. Určenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
OZ v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie                        

nezvolá starosta ani zástupca starostu 
 

Poslanci sa dohodli na poverení poslanca Jany Stančíkovej, ktorá bude oprávnená 
zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným zákonom o 
obecnom zriadení:  

§ 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie OZ najmenej raz za tri mesiace, 
zvolá ho poslanec poverený OZ,  

§ 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, vedie ho iný 
poslanec poverený OZ,  



§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec 
poverený obecným zastupiteľstvom.  

 

Uznesenie 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje poslanca Janu Stančíkovú, ktorá 
bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch predpokladaným 
zákonom o obecnom zriadení §12, ods. 2,3 a 6. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

8. Zriadenie obecnej komisie 
 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie obecnej 
komisie na ochranu verejného záujmu, určenie ich členov a voľbu predsedu. 
 
 

Uznesenie 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Polianke:  

a) zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov podľa čl. 7 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

b) určuje náplň práce komisie , a to ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

c) volí predsedníčku komisie Vieru Mikulkovú a členov komisie : Jana 
Stančíková, Ing. Ľubica Mocková, Pavol Pavlús, Milan Hrajnoha 
 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 

 
 



9. Plat starostu  
 

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie platu určeného v zmysle zákona 
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a 
primátorov. Starostovi obce patrí plat vo výške priemernej mesačnej mzdy v 
Národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 2021  násobená 
koeficientom pripadajúcim pre našu obec  – 1,65. Poslanci obecného 
zastupiteľstva mohli percentuálne zvýšiť plat starostu  až do 60%. 

 

Uznesenie 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí v znení neskorších predpisov plat starostu obce na nasledujúce 
funkčné obdobie 2022 – 2026 a  vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve  za  predchádzajúci kalendárny rok 2021 po 
vynásobení percentuálneho navýšenia platu poslancami OZ o 10 % čo 
predstavuje sumu 2197,96 EUR brutto. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

 

Ďalej starosta obce Pavol Kňazský predložil poslancom OZ Návrh na 
vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením 
funkčného obdobia 2018-2022 v zmysle §2 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

 

Uznesenie 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje vyplatenie náhrady platu 
starostu obce Pavla Kňazského za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v 
rozsahu 30 dňa. Náhrada platu starostu obce bude vyplatená v mesačnej mzde za 
mesiac november  2022. 

 



Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

10.        Zásady odmeňovania poslancov  
 
Starosta obce predložil návrh na Zásady odmeňovania poslancov obce Polianka, 
ktoré boli vopred doručené poslancom na preštudovanie. Poslanci OZ sa 
jednotne zhodli, že odmena na celé volebné obdobie bude 20,00 € za každé 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
obce Polianka, podľa ktorého  poslanci OZ majú nárok na odmenu 20,00 € za 
zasadnutie OZ, a to na celé volebné obdobie. 

 

Hlasovanie:  
• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 
11.      Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku p. č. 2951 
 

Na obecný úrad bola dňa 14.10.2022 doručená žiadosť od pani Ing. Silvie 
Bilčíkovej, bytom Polianka  158, 907 01 o prenájom časti obecného pozemku p. 
č. 2951, ostatná plocha s celkovou výmerou 962 m², zapísanej na liste 
vlastníctva č. 2571.  Žiadateľka má záujem o prenájom časti vo výmere 99 m², 
ktorá je vyznačená v prílohe žiadosti. Dôvodom žiadosti je, že časť obecného 
pozemku predeľuje pozemky žiadateľky, na ktorých chce chovať zvieratá a časť 
dotknutej parcely jej umožní zjednotiť plochu vyhradenú na chov zvierat. 
Dotknutú časť obecnej parcely plánuje žiadateľka oplotiť. V žiadosti navrhuje 
sumu za prenájom pozemku 1 € ročne a prenájom na dobu neurčitú.  

 



Uznesenie 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo a prenajíma žiadateľke Ing. Silvii 
Bilčíkovej, bytom Polianka 158, 907 01, časť obecného pozemku p. č 2951 vo 
výmere 99 m², vyznačených na žiadosti vedenej na obecnom úrade pod číslom 
OcÚ- Po-161/2022-1152. Prenájom sa dohaduje na dobu 10 rokov za sumu 1 € 
ročne.  

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

12.   Žiadosť o zriadenie školského obvodu v obci Brestovec  
 
Dňa 14.10.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť od  Ing. Silvie Bilčíkovej 
o vytvorenie školského obvodu v obci Brestovec, kde navštevujú školské 
zariadenie deti žiadateľky, kvôli preplneným kapacitám v školských 
zariadeniach v Myjave.  
 

Uznesenie 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a rozhodlo o zaslaní žiadosti na obec 
Brestovec o vytvorenie školského obvodu s obcou Brestovec.  

Hlasovanie:  
• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 
13.  Zmena rozpočtu  
 
Hlavný účtovník obce Polianka oznamuje obecnému zastupiteľstvu zmenu 
rozpočtu č. 1 na rok 2022. 
 
 
Uznesenie č. 41/2022 
OZ v Polianke berie na vedomie zmenu rozpočtu č. 1 za rok 2022 a súhlasí 
s ňou. 



Hlasovanie:  
• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

14. Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 a konsolidovaná výročná   
správa za rok 2021  
 
Hlavný účtovník obce Polianka zaslal poslancom vopred na nahliadnutie 
konsolidovanú výročnú správu za rok 2021 a Záverečný účet obce za rok 2021. 
Zároveň žiada o použitie prebytku rozpočtu vo výške 64 198,30 € 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 64 198,30 €. 

 

Uznesenie č. 42/2022 
 

a)OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu za rok 2021; 

 

b)OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad; 

 

c)OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 64 198,30 € 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 64 198,30 €. 

Hlasovanie:  

• Počet prítomných poslancov: 5 
• Za: 5 
• Proti: 0 
• Zdržal sa: 0 
 

 

 



15. Rôzne 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o inštalácií kamier do obce.  

 

16.  Záver  
 

Starosta obce ukončil zastupiteľstvo poďakovaním všetkým prítomným členom 
za účasť. 

 

 

 

 

Overovatelia :  

Ing. Ľubica Mocková     ...................... 

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


