Obecný úrad

P o l i a n k a

Z á p i s n i c a
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného
dňa 26. 3. 2014.
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Zasadnutia sa nezúčastnili:
Kolárik Ľubomír – ospravedlnený
Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka.
Privítal prítomných poslancov a ostatných hostí (viď prezenčná
listina)
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode
zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z
celkového počtu 4 boli prítomní 4 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení navrhol starosta
poslancov: p. Milana Dingu a p. Vítězslava Kroupu.
Po
tomto
prečítal
starosta
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

prítomným

program

dnešného

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesení
Výmena dverí na Obecnom úrade a kultúrnom dome
Plat starostu obce
Rôzne pripomienky a návrhy
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Návrhy na doplnenie programu:
- poslanec Kolárik Martin navrhol doplniť program o body:
4./ Havarijný stav budovy školy
5./ Žiadosti miestnych organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním – schválilo program
zasadnutia.

2./ Kontrola uznesení
–––––––––––––––––––––
Starosta obce skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia boli splnené.
3./ Výmena dverí na obecnom úrade a kultúrnom dome
–––––––––––––––––––––––––––––--------------------Starosta predložil poslancom prehľad doručených cenových ponúk na
výmenu dverí na budove OcÚ a KD. Poslanec Martin Kolárik namietal,
že
podklady
mali
mať
doručené
v
dostatočnom
predstihu
na
preštudovanie.
U z n e s e n i e číslo 1/2014
----------------------------------Vzhľadom na nepripravenosť bodu programu Obecné zastupiteľstvo obce
Polianka navrhuje odložiť rozhodnutie o výbere dodávateľa na výmenu
dverí na obecnom úrade a kultúrnom dome na budúce zasadnutie za
stupiteľstva, na ktorom by bola potrebná aj účasť dodávateľov.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nakoľko poslanec Vítězslav Kroupa odišiel zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva, starosta určil ako druhého overovateľa
dnešnej zápisnice Ing. Štefana Vičíka.
4./ Havarijný stav budovy školy
------------------------------Starosta informoval, že na oprave korýtok na streche školy sa budú
brigádnicky podieľať členovia klubu dôchodcov.
Poslanec Martin Kolárik navrhol zriadiť komisiu, ktorá by riešila
budovu školy – posúdenie stavu, hľadanie možností opráv, využitia,
prípadné rokovania zainteresovaných.
U z n e s e n i e číslo 2/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie informáciu, že
drobné opravy na budove školy vykonajú členovia klubu dôchodcov a
poverujú starostu obce do mesiaca zvolať stretnutie poslancov
ohľadom ďalšieho využitia školy, na ktorom predloží odborné vyjadre
nie o technickom stave budovy.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5./ Žiadosti miestnych organizácií
---------------------------------a) Dobrovoľný hasičský zbor podal žiadosť o finančný príspevok na
opravu PS15.
U z n e s e n i e číslo 3/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením rozpočtových výdavkov pre
Dobrovoľný hasičský zbor Polianka vo výške 4500.- EUR na opravu
hasičskej mašiny PS15 a poveruje starostu obce a predsedu DHZ
Polianka, aby učinili potrebné úkony pre zvýšenie kvalifikácie do
skupiny „B“.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Telovýchovná jednota TATRAN Polianka podala žiadosť na zakúpenie
kosačky na ihrisko.
U z n e s e n i e číslo 4/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka zamieta žiadosť TJ TATRAN
Polianka o zakúpenie záhradného traktora (kosačky) s odôvodnením, že
sa
čaká
na
vyhodnotenie
projektu
na
obstaranie
traktora
s príslušenstvom z fondových finančných zdrojov.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Plat starostu obce
---------------------Predložený návrh na úpravu platu starostu, na základe zvýšenia
priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za
rok 2013
U z n e s e n i e číslo 5/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo 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 vo výške 1 228,– € mesačne (slovom Jedentisícdvestodvadsaťosem)
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7./ Rôzne pripomienky a návrhy
-----------------------------V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Úľava z poplatku za komunálny odpad na rok 2014.
U z n e s e n i e číslo 6/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje zníženie poplatku za
komunálny odpad pre občanov s preukazom ZŤP, ktorí predložili
žiadosť o úľavu spolu s kópiou preukazu v roku 2013, aj na rok 2014.
Každému žiadateľovi bude poskytnutá úľava z poplatku na rok 2014
vo výške 1,50 €. Poplatok za komunálny odpad sa tak stanovuje vo
výške 7,- €.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Dotácia pre žiakov navštevujúcich Centrum voľného času – mesto
Myjava.
U z n e s e n i e číslo 7/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie pre žiakov
navštevujúcich Centrum voľného času v Myjave, ktorého zriaďovateľom
je mesto Myjava, od 5 rokov do 15 rokov v sume 27,- Eur pre 1 dieťa
/rok. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví
zmluva medzi Obcou Polianka a CVČ v Myjave (žiadateľom o dotáciu).
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c)Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2014
U z n e s e n i e číslo 8/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2014 k
úprave rozpočtu na rok 2014.
Príjmová časť rozpočtu je vo výške 112 285,- €.
Výdavky rozpočtu sú vo výške 93 895,- € , t. zn., že rozpočet obce
pre rok 2014 je prebytkový (hospodárenie 18 390,-).
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a požiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kolárik Martin:
 poďakoval starostovi za technické zabezpečenie výmeny okien na
budove obecného úradu a kultúrneho domu.
 poukázal na nedostatočnú komunikáciu medzi ním a starostom.
 požiadal o predloženie správy o rozpracovaných projektoch
a využívaní eurofondov – odpovedal starosta obce.
Holčík Pavol:
v príspevku predložil tieto požiadavky a návrhy:
 vchodové dvere do kultúrneho domu, aby boli v hnedej farbe
(imitácia dreva),
 neznižovať stropy na wc v kultúrnom dome,
 nedávať veľké dvojdielne okno od cesty,
 nájsť vhodnejšie miesto pre umiestnenie informačnej tabule, nie
pod prístreškom, pri vchode do kultúrneho domu,
 vykonať kontrolu radiátorov v kultúrnom dome,
 informácie o časovom horizonte ďalších prác v kultúrnom dome,
 požiadavka návštevníkov – sprístupnenie biliardu, stolného
futbalu a prípadne aj ping pongového stola v sále kultúrneho
domu.
Informoval o zámere zrevitalizovať priestory pod prístreškom – vstup
do KD, lavice a časť chodníka.
Boháčová Božena:
požiadala obec o spoluprácu pri zabezpečení poriadku a bezpečnosti
na svojich pozemkoch tým, že si pán farár Mišiak urobí poriadok s
ovcami a opraví si oplotenie, aby bolo zabezpečené trvalé ohradenie
zvierat. Oplotenie je nedostatočné a ovce mu utekajú na jej pozemok,
aj po okolí. K príspevku sa pridali aj ďalší občania, ktorí žiadajú
sprístupnenie obecnej cesty, ktoré p. Mišiak zahradil.
Poslanec Martin Kolárik podal návrh na prijatie uznesenia.
U z n e s e n i e číslo 9/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby písomne upozornil
p. Mišiaka Samuela, aby udržiaval obecnú cestu pri svojej chate na
Piatovej priechodnú a zabezpečil hospodárske zvieratá tak, že nebudú
vstupovať na cudzie pozemky.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Kutka Ján:
 upozornil, že články v Polianskych zvestiach sú písané s
gramatickými chybami – odpovedal mu šéfredaktor novín Martin
Kolárik,
 predložil pripomienky k neupraveným verejným priestorom a
budove školy,
 vyjadril nesúhlas s umiestnením hasičského auta V3S do
školského dvora v zimnom období,

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho
starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.

---------------------starosta obce

Overovatelia:

Ing. Vičík Štefan

----------------------

Dinga Milan

----------------------

