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 5. 5. 2014.
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Kolárik Ľubomír
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 5 boli prítomní 5 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení určil
poslancov: p. Ľubomíra Kolárika a p. Vítězslava Kroupu.

starosta

Po tomto informoval starosta o zmene programu uvedeného na
pozvánke a prečítal prítomným program dnešného zasadnutia, ktorý je
nasledovný:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Kontrola uznesení
3./ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce za rok 2013
4./ Zástupca starostu obce
5./ Rôzne pripomienky a návrhy
6./ Diskusia
7./ Návrh na uznesenie a záver
Návrhy na doplnenie programu:
--Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním – schválilo program
zasadnutia.

2./ Kontrola uznesení
–––––––––––––––––––––
1/2014 – výmena dverí na obecnom úrade a kultúrnom dome sa odkladá
na neurčito z dôvodu momentálnej finančnej situácie v obci.
Martin Kolárik namietal a považuje to za nesplnenie uznesenia.
3/2014 – DHZ čaká na pridelenie IČO, požiadavka DHZ na hasičskú
mašinu z prebytočného materiálu ministerstva obrany – zatiaľ
neprišlo oficiálne vyrozumenie na žiadosť. Martin Kolárik požadoval
predloženie dokladov o splnení uznesenia. Starosta nemá žiadne
písomnosti k tomuto bodu, potrebné veci si vybavuje DHZ.
9/2014 – p. Mišiak bol písomne upozornený.
2/2014 – starosta informoval, že bola prevedená obhliadka budovy
školy a vypracované neoficiálne stanovisko, ktoré sa nedá použiť na
právne a technické účely.
Martin Kolárik informoval, že žiadal od starostu materiály k
zastupiteľstvu, ktoré mu odmietol poskytnúť. Konštatoval, že so
strechou sa za uplynulý mesiac nič nerobilo, stav strechy sa
nezmenil a je katastrofálnejší.
Starosta podal návrh uznesenia,
Martinom Kolárikom o bod 2)

ktorý

bol

doplnený

poslancom

U z n e s e n i e číslo 10/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu:
1) zriadiť komisiu, ktorá bude riešiť technický stav budovy a
využitie budovu školy. Návrhy komisie budú predkladané na
zasadaniach obecného zastupiteľstva.
2) Okamžite riešiť havarijný
jedného mesiaca.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

stav

strechy

školy,

v

termíne

do

3./ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce za rok 2013
––––-––––––---------––––––––––––––––--------------------Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Milan Dinga predniesol
záver zo zasadnutia komisie.
U z n e s e n i e číslo 11/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie správu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom,

ze verejný funkcionár obce p. Dušan Mockovčiak odovzdal Oznámenie
funkcií,
zamestnaní
a činností
a o majetkových
pomeroch
za
predchádzajúci kalendárny rok v zákonne stanovenej lehote
na
doporučenom tlačive.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4./ Zástupca starostu obce
--------------------------Starosta informoval, že na dnešnom zasadnutí chcel zrušiť menovanie
Martina Kolárika ako zástupcu starostu obce. Nakoľko sa ale sám
vzdal funkcie zástupcu starostu v úvode zasadnutia, pristúpil
starosta k určeniu nového zástupcu starostu. Za zástupcu starostu
obce Polianka bol starostom menovaný Ľubomír Kolárik.
U z n e s e n i e číslo 12/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke berie na vedomie určenie Ľubomíra
Kolárika za zástupcu starostu obce Polianka, ktorý bude zároveň
oprávnený 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: Kolárik Martin, Kroupa Vítězslav, Vičík Štefan, Dinga Milan
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Kolárik Ľubomír
5./ Rôzne pripomienky a návrhy
-----------------------------V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Žiadosť p. Meszároša Ondreja, bytom Bratislava, Vranovská 65 o
súhlas na čerpanie vody zo studne na parc. č. 11398/2 a natiahnutie
potrubia z tejto studne na parcelu č. 10232.
U z n e s e n i e číslo 13/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka dáva súhlasné stanovisko pre p.
Meszároša Ondreja, bytom Bratislava, Vranovská 65, na čerpanie vody
zo studne na parcele č. 11398/2 a natiahnutie potrubia na parcelu č.
10232.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
b) Zlepšenie technických podmienok zberu a separácie komunálneho
odpadu v obci.
Starosta informoval, že žiadosť o dotáciu na základe ktorej bude
zakúpené zariadenie na zber triedeného odpadu a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov bola podporená z Enviromentálneho
fondu. Obec by po splnení zmluvných podmienok mala dostať dotáciu vo
výške 35 000,- EUR na zakúpenie traktora s príslušenstvom.
U z n e s e n i e číslo 14/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke:
- schvaľuje projekt s názvom „Zlepšenie technických podmienok zberu
a separácie KO v obci Polianka“, na základe ktorého bude zakúpené
zariadenie na činnosť – triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov v sume 36842,11 EUR.
- schvaľuje financovanie projektu vo výške 5% celkových nákladov z
vlastných zdrojov obce, čo predstavuje sumu 1842,11 EUR.
- poveruje starostu obce začatím procesu obstarávania. Realizáciu
zabezpečí odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a požiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kolárik Martin:
 opätovne sa informoval na trvalý pobyt starostu obce. Starosta
mu odpovedal, že trvalý pobyt má Polianka č. 185.
 požiadal starostu, aby si vytvoril oficiálnu mailovú adresu na
komunikáciu.
 požiadal o oficiálne informácie, v akom stave je projekt IBV
Polianske vrchy, keď jednal s vlastníkmi pozemkov o predaji.
Starosta mu odpovedal, že žiaden projekt IBV na Polianke
neexistuje, neboli uskutočnené žiadne oficiálne jednania o
odkúpení pozemkov s vlastníkmi, starosta robil iba prieskum, či
by bol záujem o prípadný odpredaj pozemkov obci, ktorý ešte
nemá ukončený.
 navrhol zľavu z prenájmu sály v KD pre občanov s trvalým
pobytom v obci Polianka z ceny 50.- Eur na 50%

Poslanec Martin Kolárik predložil návrhy na uznesenia:
-----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje zníženie nájomného za
sálu v kultúrnom dome z ceny 50,- EUR na 50% pre fyzické osoby
(nepodnikateľské subjekty) s trvalým pobytom v obci Polianka.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Martin, Vičík Štefan
Proti: Dinga Milan
Zdržal sa: Kroupa Vítězslav, Kolárik Ľubomír
Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené.
U z n e s e n i e číslo 15/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke deklaruje, že bude aj naďalej v
maximálnej možnej miere podporovať spoločenské organizácie v obci.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Martin, Vičík Štefan, Dinga Milan, Kolárik Ľubomír
Proti: 0
Zdržal sa: Kroupa Vítězslav
Holčík Pavol:
v príspevku predložil tieto požiadavky a návrhy:
 informoval sa kedy sa budú rekonštruovať vstupné priestory do
kultúrneho domu. Starosta mu odpovedal, že dvere sa zatiaľ
nebudú vymieňať, chodba sa bude realizovať až potom s výmenou
dverí.
 Opätovne predložil požiadavku návštevníkov – sprístupnenie
biliardu, stolného futbalu a prípadne aj ping pongového stola v
sále kultúrneho domu.
Poslanec Martin Kolárik predložil návrh na uznesenie:
U z n e s e n i e číslo 16/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke súhlasí so sprístupnením sály v
kultúrnom dome pre verejnosť na záujmovú činnosť. Dozorom nad
využívaním sály bude poverený p. Holčík Pavol, za podmienok, ktoré
dohodne starosta obce.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 výmena poškodeného radiátora v kultúrnom dome. Starosta
informoval, že obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu
vykurovania.
 predložil žiadosť o finančnú spoluúčasť obce na opravu
vchodových dverí do kultúrneho domu,
 požiadal o pridelenie ďalších skladových priestorov - priestor
„šatne“ v chodbe kultúrneho domu. Martin Kolárik požadoval
priestor uvoľniť a prideliť na užívanie podnikateľskému
subjektu SKLEP PUB Polianka a spýtal sa starostu, v akom
časovom horizonte je možné ho uvoľniť. Dohodli sa na termíne –
do 14 dní.
 poukázal na úroveň centra obce, že sa od roku 1974 nič
nezmenilo.

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

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

Overovatelia:

Kolárik Ľubomír

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

Kroupa Vítězslav

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

