
Zápisnica 

 

 zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného                               

dňa 21. mája 2020 vo Vyšnej Polianke  

 

 
      

 

 

Prítomní:     Ľuboš Špik, starosta obce 

Poslanci:            Peter Špik, Peter Želinský, Bc. Patrik Bilas 

Neprítomní:       Jana Kavuľová, Ľuboš Roman 

Ďalší prítomní:  Ing. Anna Kosárová, kontrolórka obce 

 

 

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti ObZ a určenie pracovnej skupiny 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Polianke otvoril starosta obce, Ľuboš Špik, 

a privítal prítomných.   

 

Následne navrhol pracovné skupiny v zložení:  

- návrhová a mandátová komisia: Peter Špik,  

- overovateľ zápisnice: Peter Želinský, 

- zapisovateľ: Bc. Patrik Bilas.  

 

Poslanci bez výhrad schválili predložený návrh. Na základe prezenčnej listiny mandátová komisia 

konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné. Z 5 poslancov sú prítomní 3. 

Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce prečítal prítomným návrh programu a dal hlasovať. 

 

Návrh programu: 
 

1.  Otvorenie, voľba pracovných komisií 

2.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia ObZ 

3.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

4.  Návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 

5.  Záverečný účet obce Vyšná Polianka za rok 2019 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra  

     k záverečnému účtu obce Vyšná Polianka za rok 2019 

6.  VZN o ochrannom pásme cintorína 

7.  Rôzne, diskusia       

8.  Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo návrh predloženého programu schválilo a pokračovalo v prerokovaní jeho 

jednotlivých bodoch. 



Hlasovanie:  

Za:       Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí ObZ 

 

Kontrolórka obce podrobnejšie oboznámila poslancov obce o kontrole plnenia uznesení, predložila 

informatívnu správu a skonštatovala, že všetky úlohy uznesení boli splnené.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Za:                Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

3.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce Vyšná Polianka predniesla prítomným poslancom správu o kontrolnej  

činnosti za rok 2019, ktorá je súčasťou tejto zápisnice vo forme prílohy.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za:                Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

4.  Návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov, sa vzdal štatútu spoločného 

obecného úradu a jeho nástupníckou organizáciou sa stala obec Richvald starosta predložil na 

prejednanie nový návrh zmluvy spoločného obecného úradu s obcou Richvald. Po prehodnotení 

zmluvy, poslanci ObZ konštatovali, že poskytované služby spoločným úradom (stavebný úrad, 

PAM, SPS a životné prostredie) by sme za navrhnutú zmluvnú cenu na otvorenom trhu nenašli. 

Z uvedeného dôvodu bolo hlasovanie jednoznačné, všetci poslanci boli za podpis zmluvy so 

spoločnou úradovňou obce Richvald.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. 

 

Hlasovanie: 

Za:                Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 



5.  Záverečný účet obce za rok 2019 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra  

     k záverečnému účtu obce Vyšná Polianka za rok 2019 

 

Záverečný účet obce Vyšná Polianka za rok 2019 bol témou tohto bodu. Starosta obce 

konkretizoval v jednotlivých účtovných kapitolách skutočnosť hospodárenia obce v roku 2019, 

plnenie bežného rozpočtu: bežné príjmy vo výške 51 090,- € a bežné výdavky vo výške 51 181,- € 

(schodok bežného rozpočtu - 91,- €,  prebytok kapitálového rozpočtu + 8 100,- €). Po vylúčení 

z prebytku hospodárenia nevyčerpanej dotácie vo výške 8 100,- € je výsledok hospodárenia 

schodok 91,- €. 

K záverečnému účtu následne zaujala svoje odborné stanovisko hlavná kontrolórka obce. 

Stručnými informáciami o príjmoch a výdavkoch finančných operáciách, percentuálnom plnení 

výdavkov, bilancovaní aktív, pasív, pohľadávok a záväzkov obce. Správa zo stanoviska HK, ktorú 

ObZ zobralo na vedomie, tvorí prílohu tejto zápisnice a zároveň odporučila ObZ schváliť 

záverečný účet. 

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a berie na vedomie stanovisko HK 

k záverečnému účtu.   

 

Hlasovanie: 

Za:                Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

   

 

6.  VZN o ochrannom pásme cintorína 

 

Počas rokovania starosta obce informoval poslancov o potrebnom určení ochranného pásma 

pohrebiska v obci na základe zmeny zákona, t.j. ust. § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve, v znení v znení zákona č. 398/2019 Z.z. 

Po prehodnotení podľa stavu umiestnenia cintorína v obci a priľahlých budov, pozemkov sa zhodli 

na šírke ochranného pásma, a to 50 m.  

 

Zároveň poslanci schválili VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Vyšná Polianka.  

 

Hlasovanie: 

Za:            Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. pol rok 2020 

 

Kontrolórka obce Vyšná Polianka, Ing. Anna Kosárová, predložila ObZ plán kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2020. Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná priebežne počas II. polroku 2020. 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice. Tento plán bol ObZ schválený. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. pol rok 2020 



Hlasovanie: 

Za:            Špik Peter,   Želinský Peter,    Bc. Bilas Patrik 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

8.  Rôzne, diskusia   

 

V diskusii starosta obce odpovedal na otázky poslancov čo sa týka rozpracovaných projektov, 

rekonštrukcia vodovodu, rozhlasu, vykurovanie KSB a iné. Otázky boli smerované primárne 

k pravdepodobnosti úspechu uvedených projektov, ale starosta poukázal najmä na časovú, 

administratívnu náročnosť, predovšetkým pri rekonštrukcii vodovodu. V uvedenom projekte je 

veľké množstvo účastníkov konania, okolo 70 osôb a organizácií, z toho sú niektorí vlastníci 

dotknutých parciel na neznámom mieste, čo sťažuje celú realizáciu projektu.  

 

 

9.  Záver 

 

Na záver schôdze sa starosta obce prítomným poďakoval za účasť ako aj za spoluprácu a zároveň 

poprial pokojný blížiaci sa víkend. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Peter Želinský 

 

 

 

 

 

 

Vo Vyšnej Polianke dňa 21.5.2020 

Zapísal: Bc. Patrik Bilas 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                              Ľuboš Špik 

                                                                                                  starosta obce Vyšná Polianka 

 


