Obec Polianka
907 01 Polianka č. 91

Pozvánka
Starosta obce Polianka v súlade s ustanovením § 12 a § 13, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zvoláva verejné zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

16. decembra 2015 o 1530 hod.
v zasadačke Obecného úradu Polianka, s nasledovným programom:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu
Verejného záujmu
4. Zástupca starostu
5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
6. Zmena rozpočtu na rok 2015
7. Viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
8. Hlavný kontrolór obce Polianka
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
10. PHSR Obce Polianka
11. Úhrada mimoriadneho členského príspevku v Združení miest
a obcí Myjavského regiónu
12. Prerokovanie platu starostu
13. Súhlas na odčlenenie pozemku
14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2014
15. Interpelácie poslancov
16. Návrh na uznesenie a záver

V Polianke, dňa 14.12.2015

Obecný úrad Polianka

Mockovčiak Dušan, v.r.
starosta obce
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Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 16.12.2015.

Prítomní:

Dušan Mockovčiak, starosta obce
poslanci: Kolárik Ľubomír
Ing. Štefan Vičík
Pavol Kňazský

Bod 1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce Polianka. Privítal poslancov
a ostatných hostí.
Skonštatoval v úvode zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov,
t.j. z celkového počtu 5 boli na zasadnutí prítomní 3 poslanci, na základe čoho
vyhlásil starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Za overovateľov zápisnice a uznesení určil starosta poslancov Ľubomíra
Kolárika a Pavla Kňazského a zapisovateľku Bc. Ivanu Baranovičovú.
Po tomto starosta prečítal program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu
verejného záujmu
4. Zástupca starostu
5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
6. Zmena rozpočtu na rok 2015
7. Viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
8. Hlavný kontrolór obce Polianka
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016
10. PHSR Obce Polianka
11. Úhrada mimoriadneho členského príspevku v Združení miest
a obcí Myjavského regiónu
12. Prerokovanie platu starostu
13. Súhlas na odčlenenie pozemku
14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2014
15. Interpelácie poslancov
16. Návrh na uznesenie a záver
Navrhovaný program nechcel nikto doplniť ani pozmeniť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program:
2

Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval, že uznesenia sa priebežne plnia a niektoré sú predmetom
dnešného rokovania.
Bod 3. Voľba členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného
záujmu
Starosta obce informoval na rokovaní s poslancami že vzdaním sa poslaneckých
mandátov zaniklo predsedníctvo v komisiách a členstvo v komisii pre nezlučiteľnosť
funkcií na ochranu verejného záujmu. Z toho dôvodu vznikol návrh zrušiť uznesenie
č. 11/2015 a pripraviť do ďalšieho OZ návrh na zriadenie komisií. V komisii pre
nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného záujmu v zložení Ľubomír Kolárik –
predseda a člen Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský, navrhujem prijať uznesenie:
U z n e s e n i e číslo 47/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A: Ruší uznesenie č. 11/2015
B: Volí predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve
v Polianke.
Predseda: Ľubomír Kolárik
Ing. Štefan Vičík
Pavol Kňazský
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 4. Zástupca starostu
Starosta obce menoval Pavla Kňazského za zástupcu starostu obce.
U z n e s e n i e číslo 48/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie informáciu o zástupcovi
starostu obce Pavlovi Kňazskom, ktorý je poverený starostom obce.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
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Poslanci sa dohodli na poverení Ľubomíra Kolárika, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e číslo 49/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke poveruje poslanca Ľubomíra Kolárika zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods.3 tretia veta ,ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákonač.369/1990 obecnom
zriadení v z.n.p.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 6. Zmena rozpočtu na rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015. Úprava rozpočtu na rok 2015 sa týkala zmeny
bežného rozpočtu.
U z n e s e n i e číslo 50/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015 k úprave
rozpočtu na rok 2015.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 7. Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018
Rozpočet obce na obdobie rokov 2016 – 2018 bol zverejnený na vývesnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky ani
návrhy na zmenu. (rozpočet obce Polianka na rok 2016 celkové príjmy :131 740,celkové výdavky 113 985,-)

U z n e s e n i e číslo 51/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A. Schvaľuje rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2016
B. Berie na vedomie viacročný rozpočet obce bez programovej štruktúry na
roky 2017/2018
C. Schvaľuje rozpočet obce Polianka na rok 2016 celkové príjmy :131 740,celkové výdavky 113 985,D. Berie na vedomie viacročný rozpočet obce Polianka na roky 2017/2018
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
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Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

Bod 8. Hlavný kontrolór obce Polianka
Starosta obce informoval poslancov že ku dňu 30. septembru 2015 bol ukončený
dohodou pracovný pomer s Hlavným kontrolórom obce Ing. Dašou Smolíčkovou.
Navrhol zrušiť uznesenie číslo 1/2012, číslo 35/2015 a vyhlásiť nové výberové konanie
na hlavnú kontrolórku obce podľa § 18a odsek 3 a odsek 10 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
U z n e s e n i e číslo 52 /2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A. Berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce podľa § 18a odsek 8
písmena a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ukončenie pracovného pomeru dohodou
B. Ruší uznesenie číslo 1/2012
C. Ruší uznesenie č. 35/2015
D. Vyhlasuje nové výberové konanie na hlavnú kontrolórku obce podľa § 18a
odsek 3 a odsek 10 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
1. termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Polianka sa uskutoční do
15.1.2016,
2. a) termín podania prihlášok v zalepenej obálke označenej „Hlavný kontrolór“
do 11.1.2016 do 14:00 hodiny v podateľni
Obecného úradu Polianka
b) náležitosti prihlášky:
- písomná prihláška
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v zastupiteľstve
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- Úradne overená kópia dokladu o vzdelaní.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na rok 2016
V predloženom návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016 je navrhovaná zmena malých nedostatkov
v texte a podľa Zákona č. 79/2015 Z.z., poplatok 0,055 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín, ostatné poplatky zostávajú nezmenené. Neboli predložené
žiadne iné návrhy na zmenu sadzieb miestnych daní, ani na doplnenie VZN.
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U z n e s e n i e číslo 53 /2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A: Schvaľuje pozmeňujúce návrhy návrhu VZN č.2/ 2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Polianka na rok 2016
B: Schvaľuje VZN obce Polianka č.2/ 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Polianka na rok 2016
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod č. 10 PHSR obce Polianka
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o dokumente Plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja, ktorého v roku 2016 končí platnosť. MAS Myjava nám vypracovala
nový PHSR obce Polianka na roky 2016 – 2022. Neboli predložené žiadne návrhy na
zmenu a na doplnenie PHSR obce Polianka.

U z n e s e n i e číslo 54 /2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A. súhlasí s predĺžením platnosti PHSR Polianka na roky 2006 – 2016 do nadobudnutia
platnosti nového PHSR obce Polianka na roky 2016 – 2022, kedy sa ruší uznesenie č.
25/2007obce
B. schvaľuje PHSR Obce Polianka na roky 2016 – 2022
C.
D.
E.
F.

Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0

Bod č. 11 Úhrada mimoriadneho členského príspevku v Združení miest a obcí
Myjavského regiónu.
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie mimoriadneho členského
príspevku do ZMO MR, kde na spoločnom rokovaní primátorov a starostov Myjavského
regiónu bol navrhnutý členský príspevok 2,- €/osoba, ktoré budú použité na opravu
NSP Myjava.
U z n e s e n i e číslo 55 /2015
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Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje úhradu mimoriadneho členského
príspevku do ZMO Myjavský región 2€/ osoba.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 12. Prerokovanie platu starostu
Starosta obce informoval poslancov o plate určeného v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest –
priemerná mesačná mzda v SR zverejnená každoročne Štatistickým úradom SR, násobená
koeficientom pripadajúcim pre našu obec – 1,49.
U z n e s e n i e číslo 56/2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
A: Ruší uznesenie č.5/2014 zo dňa 12.12. 2014, ktorý bol v zmysle zákona č.253/1994 o
platovom postavení starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. schválený plat starostu
s účinnosťou od 12.12.2014
B: Schvaľuje v zmysle zákona č.253/1994 o platovom postavení starostov obcí
a primátorov miest v z.n.p. s účinnosťou od 1.1.2015 plat starostu obce Polianka vo výške
1 278,42 eur
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod č. 13 Súhlas na odčlenenie pozemku
Starosta obce informoval OZ o žiadosti Ing. Marty Leigue na odčlenenie 7/12 v jej
vlastníctve podľa LV č. 609, parcela č. 11033/1 a parcela 11033/2 od spoluvlastníkov p.
Viery Bičianovej, podiel 4/12 a Obec Polianka, podiel 1/12.
U z n e s e n i e číslo 57 /2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke súhlasí z odčlenením 7/12 vo vlastníctve Ing. Marty
Leigue z parcely č. 11033/1 a parcely č. 11033/2 od spoluvlastníkov p. Viery Bičianovej, podiel
4/12 a Obec Polianka, podiel 1/12.
Hlasovali za: 0
Hlasovali proti: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce prerušil zasadnutie OZ o 16:10 na neverejné zasadnutie komisie na
ochranu verejného záujmu. Zasadnutie OZ pokračovalo o 16:20.
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Bod 14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce za rok 2015
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu predložil správu zo zasadnutia
komisie, ktoré sa konalo dňa 16.12.2015.

U z n e s e n i e číslo 58 /2015
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie zápisnicu komisie na ochranu
verejného záujmu.
Hlasovali za: Ľubomír Kolárik, Ing. Štefan Vičík, Pavol Kňazský
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Bod 15. Interpelácie poslancov
Starosta obce udelil slovo poslancom Obecného zastupiteľstva.
Nik z poslancov OZ sa neujal udeleného slova.
Bod 16. Návrh na uznesenie a záver
Uznesenia boli navrhnuté a prijaté po prerokovaní každého bodu programu. Program
zasadnutia bol vyčerpaný, starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a srdečne pozval všetkých na Silvestra
31.12.2015 o 23°° hodine na školské ihrisko spoločne privítať „Nový rok 2016“

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

Overovatelia: Ľubomír Kolárik
Pavol Kňazský

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

Poverená vypracovaním zápisnice: Bc. Ivana Baranovičová ..................................
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