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 15. 8. 2014.
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Martin
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Kolárik Ľubomír
Zasadnutia sa nezúčastnili:
Ing. Vičík Štefan – ospravedlnený
Kroupa Vítězslav - 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 5 boli prítomní 3 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení
poslancov: p. Ľubomíra Kolárika a p. Milana Dingu.
Po tomto informoval starosta prečítal
dnešného zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

určil

starosta

prítomným

program

Otvorenie zasadnutia
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Určenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie
Rôzne pripomienky a návrhy
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním – schválilo program
zasadnutia.

2./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
––––-––––––---------––––––––––––––––------------Starosta informoval o povinnosti zastupiteľstva - 90 dní pred
voľbami do samosprávnych orgánov - určiť úväzok starostu na ďalšie
volebné obdobie 2014-2018.
U z n e s e n i e číslo 27/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke podľa § 11 odst. 4 písmeno i)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určuje, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta
obce Polianka vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3./ Určenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie
-----------------------------------------------------Starosta predložil návrh na vytvorenie jedného voleného obvodu, v
ktorom bude volených 5 poslancov.
U z n e s e n i e číslo 28/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke určuje v súlade s § 11 ods. 3,

zák. 369/1990 Zb.O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pre nové volebné obdobie 2014 - 2018 počet 5
poslancov Obecného zastupiteľstva v Polianke ktorí budú volení
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Polianka.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4./ Rôzne pripomienky a návrhy
-----------------------------V tomto bode programu bolo prejednané:
a) Rozpočtové opatrenie č. 3/2014.
Úprava rozpočtu na rok 2014 sa týkala zmeny kapitálového rozpočtu a
finančných operácií.

U z n e s e n i e číslo 29/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje rozpočtové opatrenie
č. 3/2014 k úprave rozpočtu na rok 2014.
Príjmová časť rozpočtu je vo výške 180 445,- €.
Výdavky rozpočtu sú vo výške 162 055,-€ , t. zn., že rozpočet obce
pre rok 2014 je prebytkový v sume 18 390,- €.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Zlepšenie technických podmienok zberu a separácie komunálneho
odpadu v obci.
Starosta informoval poslancov o výsledku výberového konania na
zakúpenie zariadenia na zber triedeného odpadu a zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných
odpadov
(traktor
s
príslušenstvom).
Traktor s príslušenstvom bude dodaný firmou MANNET s.r.o., Madunice
v sume 38 160,- € s DPH. Dotácia z Enviromentálneho fondu bude po
splnení zmluvných podmienok vo výške 35 000,- €. Zvyšná suma 3 160,€ predstavuje náklady obce, ktoré starosta navrhol čerpať z
rezervného fondu obce.
U z n e s e n i e číslo 30/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Polianke schvaľuje použitie prostriedkov z
rezervného fondu na zakúpenie zariadenia v rámci projektu „Zlepšenie
technických podmienok zberu a separácie komunálneho odpadu v obci
Polianka“ v sume 3160,- EUR.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Rozšírenie školského obvodu
Na základe oznámenia zo Základnej školy, Štúrova ul. 18, 90701
Myjava, bol prijatý na školskú dochádzku žiak s trvalým pobytom v
obci Polianka, ktorého treba zaradiť do školského obvodu tejto
školy.
U z n e s e n i e číslo 31/2014
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka schvaľuje rozšírenie školského
obvodu pre Základnú školu Myjava, Štúrova ul. 18, 90701 Myjava o
žiakov obce Polianka:
Mosnáček Martin,

súpisné číslo 121.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 3
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5./ Diskusia
-----------Do diskusie sa zapojili všetci prítomní
o pripomienkach a požiadavkách občanov.

členovia.

Hovorilo

sa

Kolárik Martin:
 poukázal
na
nedostatky
v
zápisnici
z
predchádzajúceho
zasadnutia OZ. Vyjadril názor, že zápisnica nekorešponduje s
priebehom
zastupiteľstva
a
pokiaľ
nie
je
podpísaná
overovateľmi, tým ako keby neexistovala.
 informoval sa na lavičku v novej čakárni.
 poukázal na neprístupné odpočívadlo v školskom dvore. Starosta
mu odpovedal, že k odpočívadlu a tiež na ihrisko sa dá dostať
cez malú bránku, ktorá je stále odomknutá, čiže je to prístupné
verejnosti.
 informoval sa na postup s DHZ pre zaradenie do skupiny „B“.
Starosta odpovedal, že IČO majú vybavené a majú ponuky rôznych
bánk, ale musia si zvolať výbor, ktorý rozhodne, kde sa účet
založí.
Dinga Milan:
 informoval sa, kedy bude prístupný stolný tenis.
Kropová Monika:
 vrátila starostovi kľúče od kultúrneho domu, ktoré jej dal, aby
mali prístup do sály a mohli hrať pingpong počas jeho
dovolenky. Povedala, aby sa kľúče dali tam kam patria, resp.
odovzdali tomu, kto ich podľa uznesenia OZ má mať.
Holčík Pavol:
 informoval, že 3 týždne dozadu bol za starostom, aby pripravil
preberací protokol s podmienkami na využívanie sály členmi
stolnotenisového krúžku. Nič sa v tejto veci nekonalo a deti
hrať nechodili.
Do diskusie sa zapojili aj poslanci a vyjadrili názor, že sálu treba
v čo najkratšom čase sprístupniť a kľúče odovzdať uznesením
poverenému p. Holčíkovi. Ten navrhol, že v pondelok 18.8.2014 príde
za starostom a doriešia veci.


pýtal sa na pokazený radiátor v bare - kedy bude vymenený,
resp. či má výmenu zrealizovať sám a náklady sa mu preplatia.
Starosta informoval, že obec má podanú žiadosť na dotáciu na

rekonštrukciu kúrenia na OcÚ a v KD, v rámci ktorej bude aj
tento radiátor vymenený.

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

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

Overovatelia:

Kolárik Ľubomír

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

Dinga Milan

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

