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 25. 6. 2014
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Kolárik Ľubomír
Kroupa Vítězslav
Ing. Vičík Štefan
Dinga Milan
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 starosta
poslancov: p. Dingu Milana a p. Ing. Vičíka Štefana.
Po tomto prečítal starosta
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

prítomným

program

dnešného

Otvorenie zasadnutia.
Kontrola uznesení
Správa hlavného kontrolóra obce
Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky
Záverečný účet obce za rok 2013
Rôzne pripomienky a návrhy
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Návrhy na doplnenie programu:

--

Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním - schválilo program
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2./ Kontrola uznesení
–––––––––––––––––––––
Starosta obce informoval, že využil právo veta a nepodpísal
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia: 10/2014 – o budove školy,
15/2014 – podporovanie spoločenských organizácií, 16/2014 –
sprístupnenie sály v KD pod dozorom p. Holčíka Pavla. Tieto budú
opätovne prejednané na dnešnom zasadnutí v rámci bodu „Rôzne
pripomienky
a
návrhy“.
Skonštatoval,
že
ostatné
uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Poslanec Martin Kolárik upozornil, že uznesenie 3/2014 zo
zasadnutia dňa 26.3.2014 je čiastočne nesplnené. DHZ Polianka
neučinila všetky potrebné kroky k zvýšeniu kvalifikácie do skupiny
„B“.
3./ Správa hlavného kontrolóra obce
––––––––––––––––––––––––––-------––
Poslancom bola správa hlavného kontrolóra obce doručená vopred na
preštudovanie. Taktiež bola zverejnená na úradnej tabuli obce.
U z n e s e n i e číslo 17/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na
hlavného kontrolóra obce Polianka za rok 2013.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

vedomie

správu

4./ Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky
---------------------------------------------------––––
Poslancom bola správa nezávislého audítora doručená vopred
preštudovanie. Taktiež bola zverejnená na úradnej tabuli obce.
U z n e s e n i e číslo 18/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie
nezávislého audítora za rok 2013.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

na

vedomie

na

správu

5./ Záverečný účet obce za rok 2013
––––––––––––––––––––––––––––––––––Návrh záverečného účtu s príslušnými výkazmi bol poslancom
doručený na preštudovanie a viac ako 15 dní zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce.

Základné informácie zo záverečného účtu obce prečítala referentka
obecného úradu.
U z n e s e n i e číslo 19/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka berie na vedomie rozbor
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013. Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške
34177,34 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 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 34177,34
EUR.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6./ Rôzne pripomienky a návrhy
–––––––––––––––––––––––––––––V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Výstavba nájomných domov. Starosta informoval, že poslanci sa
stretli so zástupcami firmy V.V Building, s.r.o., Trnava, kde boli
oboznámení a diskutovali o zámere výstavby nájomných domov a
technickej infraštruktúry v obci Polianka (pozdĺž cesty z Ulice do
Járkov)
U z n e s e n i e číslo 20/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka
a)schvaľuje zámer výstavby nájomných domov na parc. č. 2332, 2331,
2330, 2329, 2328 a technickej infraštruktúry na p. č. 2426, 2406 a
2407 po konzultácii so spol. V.V Building, s.r.o., Trnava.
b) poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi
pozemkov parc. č. 2324 až 2333 v k. ú. Polianka o odkúpení týchto
pozemkov.
c) poveruje starostu obce spísaním zmluvy o spolupráci so
spoločnosťou V.V Building, s.r.o., Trnava, na zabezpečenie
prípravy výstavby.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Polianske zvesti
Jednalo sa o registrácii občasníka Polianske zvesti a starosta
navrhol, že pripraví Etický kódex, ktorý bude dodržiavať redakčná
rada.
U z n e s e n i e číslo 21/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka súhlasí s registráciou v
termíne do 27.6.2014 a vydávanie 2-krát za kalendárny rok
informačného časopisu obce Polianka – Polianske zvesti. Redakčná
rada pripraví etický kódex Polianskych zvestí a prednesie ho na
zasadnutí redakčnej rady.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav, Dinga
Milan
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
Ďalej bol v tomto bode prejednaný výber dodávateľa tlače.
Z dôvodu rôznych fám šíriacich sa medzi občanmi Martin Kolárik
vyhlásil: nie je pravda, že dodávateľ tlače Polianskych zvestí je
dodávateľom jeho súkromných firiem.
Poslanec Martin Kolárik navrhol uznesenie:
-----------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje redakčnú radu výberom
dodávateľa tlače Polianskych zvestí.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Martin
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav,
Dinga Milan
Uvedené uznesenie nebolo v hlasovaní schválené.
U z n e s e n i e číslo 22/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu obce výberom
dodávateľa tlače Polianskych zvestí.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav
Proti: Kolárik Martin
Zdržal sa: Dinga Milan
c) Budova školy
Starosta predložil návrh využívania budovy pre klub dôchodcov,
klub hasičov, centrum pre mamičky, tvorivá dieľňa, múzeum a iné.

U z n e s e n i e číslo 23/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom starostu a poveruje
starostu vstúpiť do jednania so Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave, odbor architektúry na vypracovanie projektov za
minimálne náklady. Projekt bude zameraný na prestavbu a obnovu
starej budovy školy, na využitie pre širokú verejnosť a
odprezentovaný na zasadnutí OZ.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Žiadosť
č.203

o

prenájom

pozemkov

-

Martin

Kolárik-SHR,

Polianka

U z n e s e n i e číslo 24/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka súhlasí s prenájmom pozemkov,
parc. č. 1779, orná pôda a č. 1784, orná pôda p. Martinovi
Kolárikovi – SHR, Polianka č.203 a poveruje starostu obce uzavrieť
nájomnú zmluvu výhodnú pre obec.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: Kolárik Ľubomír, Ing. Vičík Štefan, Kroupa Vítězslav, Dinga
Milan
Proti: 0
Zdržal sa: Kolárik Martin
e) Žiadosť o podporu a priestory pre rozvoj športovej aktivity v
stolnom tenise – Monika Kropová, Polianka č. 93
U z n e s e n i e číslo 25/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka poveruje starostu, aby do
30.6.2014 priestor – sála v kultúrnom dome sprístupnil verejnosti.
Dozodrom je poverený bezodplatne p. Holčík Pavol za podmienok,
ktoré dohodne so starostom obce.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné
zastupiteľstvo
dohodlo
pingpongového stola: do 4.7.2014.

termín

zakúpenia

nového

f) Podporovanie spoločenských organizácií v obci. Zastupiteľstvo
opätovne hlasovalo o uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
U z n e s e n i e číslo 26/2014
----------------------------------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
7./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a požiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kolárik Martin:
 upozornil, že informačné e-maily stále nechodia občanom,
ktorí sa zaregistrovali na stránke obce.
 poukázal na stav lavičky v novej čakárni pri kultúrnom dome.
Starosta odpovedal, že betóny z lavičky sa zlikvidujú a
prenesie sa tam lavička z drevenej čakárne.
 skonštatoval, že odpočívadlo v školskom dvore je stále
zamknuté, požaduje sprístupniť verejnosti.
Starosta odpovedal, že materiál na oplotenie zberného dvora tak,
aby ihrisko pri škole bolo otvorené je zakúpený, doteraz však
nebola zvolaná brigáda na realizáciu.
 nakoľko sa zasadnutí obecného zastupiteľstva zúčastňuje viac
občanov a zasadačka nespĺňa kapacity, navrhol zasadnutia
zvolávať do kultúrneho domu.
 upozornil na znehodnotené oplotenie na školskom dvore.
Odpovedal mu p. farár Samuel Mišiak, ktorý bol na školskom dvore
lisovať seno, že starostu o tom, že ide na školský dvor
informoval, ale nemohol s technikou prejsť cez bránu. Vyhlásil, že
oplotenie dal do pôvodného stavu a stĺpik je zdvihnutý,
zafixovaný, ale nie je problém ho tiež opraviť na pôvodný stav.
Jagošová Ingrid:
 informovala sa, kedy bude prístupné školské ihrisko.
 Upozornila na psa p. Ochodníckeho Jána, Polianka č. 68, ktorý
sa voľne pohybuje bez dozoru po ceste a napáda okoloidúcich
občanov. Nebezpečnosť a útoky tohto psa potvrdili aj ostatní
občania.
Starosta informoval, že s p. Ochodníckym rozprával, ten prisľúbil,
že psa bude zatvárať a dohliadne na to, aby sa nepohyboval po
verejných priestranstvách.
Holčík Pavol:
- jeho príspevok bol zameraný na potvrdenie rôznych fám šíriacich

sa na verejnosti. Otázky adresoval priamo starostovi, ktorý mu na
ne odpovedal. Obsah sa týkal len vzájomných invektív.
Kováčiny Radoslav:
 informoval sa, či sa nebudú vykášať krajnice do Dolín.
Starosta odpovedal, že sa jedná o štátnu cestu, údržbu krajníc
zabezpečuje Slovenská správa ciest Myjava.
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

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

