Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 7.12.2018 o 12,00 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní :
Mgr. Martin Pražienka, starosta OcÚ
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Roman Minarech, poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Petrák, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, kontrolórka obce
Ing. Zuzana Boskovičová, Dušan Klimek. Ľubomír Smyčka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Oľga Dobrovodská, Jana Hradská, Anna Párovská, Terézia Dúbravčíková, Anna
Petráková, Pavol Klč-Poliak, Katarína Klč-Poliaková
1. Otvorenie
----------------------1. a) Starostka Ing. Zuzana Boskovičová otvorila zasadnutie, privítala prítomných.
1. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka určila A. Pražienkovú a overovateľov : Slávku Bachoríkovú
a Romana Minarecha.
1. c) Pani Jana Hradská, predsedníčka MVK, oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
miestnej samosprávy konaných dňa 10.11.2018.
V obci Poriadie bolo do zoznamu voličov zapísaných 600 osôb. Počet voličov ktorým boli
vydané obálky 414. Počet odovzdaných obálok 414. Celková účasť občanov na voľbách
bola 69%.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce Poriadie bolo 412 čo
predstavuje 68,67 %.
Voľba starostu:
1. Ing. Juraj Bakoš
2. Mgr. Martin Pražienka

74 platných hlasov
338 platných hlasov

Za starostu obce Poriadie bol zvolený:
Mgr. Martin Pražienka s počtom platných hlasov 338
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Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
403 čo predstavuje 67,17 % z celkového počtu zapísaných voličov. Do obecného
zastupiteľstva sa volilo 7 poslancov.
Poradie zvolených poslancov podľa počtu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hlasov bolo nasledovné:

Slávka Bachoríková, počet platných hlasov 247
Mgr. Martin Pražienka, počet platných hlasov 237
Ing. Peter Volár, počet platných hlasov 236
Jaroslav Tížik, počet platných hlasov 231
Stanislav Duga, počet platných hlasov 217
Roman Minarech, počet platných hlasov 212
Jaroslav Petrák, počet platných hlasov 196

Ako náhradníci boli zvolení:
Miroslav Pražienka, počet platných hlasov 159
Dušan Klimek, počet platných hlasov 153
Pavol Zálešák, počet platných hlasov 153
Lenka Klasovitá, počet platných hlasov 90
Ing. Juraj Bakoš, počet platných hlasov 89
Ing. Stanislav Lieskovský, počet platných hlasov 87
Keďže Mgr. Martin Pražienka bol zvolený za starostu obce i za poslanca OZ Poriadie,
mandátu poslanca sa písomne vzdal a na miesto poslanca nastupuje p. Miroslav Pražienka,
ktorý bol zvolený ako prvý náhradník.
Predsedníčka MVK zároveň odovzdala osvedčenie o zvolení novému starostovi ako aj
novozvoleným poslancom.
1 . d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Ing. Zuzana Boskovičová vyzvala novozvoleného starostu Mgr. Martina Pražienku, aby
predstúpil, prečítal sľub starostu a svojim podpisom tento sľub potvrdil. Budúci starosta tento
sľub prečítal a podpísal. Ing. Zuzana Boskovičová končiaca starostka obce odovzdala insígnie
novozvolenému starostovi obce Poriadie Mgr. Martinovi Pražienkovi.
1. e) Novozvolený starosta Mgr. Martin Pražienka prečítal sľub poslanca a novozvolení
poslanci OZ Poriadie zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali si osvedčenie o zvolení.
1. f) Novozvolený starosta poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili vo voľbách.
Poďakoval odchádzajúcej starostke za jej dlhoročnú prácu pre obec a taktiež poďakoval
končiacim poslancom. Novým poslancom poprial veľa úspechov v práci a dobré rozhodnutia
v prospech obce. Za seba dal prísľub, že sa bude snažiť svoju funkciu starostu vykonávať
podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V svojom príhovore prezentoval v krátkosti svoj plán
rozvoja obce do budúcnosti. Odprezentoval rozpracované projekty ktoré sa budú realizovať
v budúcom roku t.j. Zateplenie hasičskej zbrojnice Poriadie a Spoznajme históriu rokov
meruôsmych v slovensko-českom pohraničí. Tiež bude potrebné dokončiť prípravu už
čiastočne rozpracovaný projekt a to Cyklocesta Sekule. Nakoniec vyzval všetkých občanov
obce ak budú mať záujem pracovať v niektorých komisiách pôsobiacich pri OZ Poriadie, že
sa môžu prihlásiť a zúčastňovať sa tak na vedení obce.
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Uznesenie č. 1 zo dňa 7.12.2018
----------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí:
a)

b e r i e na v e d o m i e

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b) k o n š t a t u j e , že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Martin Pražienka zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2.
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
 1. Slávka Bachoríková
 2. Stanislav Duga
 3. Roman Minarech
 4. Jaroslav Petrák
 5. Miroslav Pražienka
 6. Jaroslav Tížik
 7. Ing. Peter Volár
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Poriadie Mgr. Martin Pražienka oboznámil s programom OZ a odporúča
poslancom, aby OZ ďalej rokovalo podľa nasledovného programu:
Program:
1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, voľba ich predsedov
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5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce
8. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky starostky obce
9. Úprava rozpočtu obce Poriadie na rok 2018
10. Návrh na zakúpenie novovzniknutej parcely pod miestnou komunikáciou na základe
GP v časti obce u Vlčkov
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
Uznesenie číslo 2 zo dňa 07.12.2018
----------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
I.) prerokovalo
- navrhnutý program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ
II.) schvaľuje
- navrhnutý program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal návrh na schválenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a to Ing. Petra Volára.
Uznesenie číslo 3 zo dňa 07.12.2018
----------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
I.) prerokovalo
- návrh na schválenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to Ing. Petra
Volára.
II.) schvaľuje

4

- poslanca Ing. Petra Volára zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: Ing. Peter Volár
Nehlasovalo: 0 poslancov
4.
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, voľba ich
predsedov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do mandátovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
posl. Slávka Bachoríková
posl. Jaroslav Petrák
posl. Stanislav Duga
Do volebnej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
posl. Jaroslav Tížik
posl. Miroslav Pražienka
posl. Stanisalv Duga
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci:
posl. Ing. Peter Volár
posl. Roman Minarech
posl. Slávka Bachoríková
Uznesenie č. 4 zo dňa 7.12.2018
___________________________
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
I.) p r e r o k o v a l o
návrh členov do jednotlivých komisií
na voľbu mandátovej komisie
na voľbu volebnej komisie
na voľbu návrhovej komisie
II.) v o l í členov jednotlivých komisií nasledovne
Do mandátovej komisie:
posl. Slávka Bachoríková
posl. Jaroslav Petrák
posl. Stanislav Duga
Do volebnej komisie:
posl. Jaroslav Tížik
posl. Miroslav Pražienka
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posl. Stanislav Duga
Do návrhovej komisie:
posl. Ing. Peter Volár
posl. Roman Minarech
posl. Slávka Bachoríková
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a
jej predsedov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce podal informáciu, že OZ môže zriadiť obecnú radu na základe zákona
č. 369/90 Z. z. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú volí obecné
zastupiteľstvo
na celé funkčné obdobie. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva. Keďže v minulom volebnom období nebola zriadená v obci Poriadie obecná
rada, novozvolený starosta dal hlasovať, kto je za to aby bola zriadená obecná rada v obci
Poriadie. Zároveň dal hlasovať či sa bude voliť tajným hlasovaním alebo aklamačne.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili voľbu aklamačne.
Uznesenie číslo 5 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
I.) prerokovalo
- návrh na zriadenie obecnej rady
II.) nezriaďuje
- obecnú radu pri OZ v Poriadí
Odôvodnenie nezriadenia obecnej rady:
V zmysle zákona o obecnom zriadení počet členov rady tvorí najviac 1/3 poslancov, čo by
u nás znamenalo 2,33 t.j. 2 poslanci. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov čo by znamenalo, že by museli vždy hlasovať
obaja členovia za prijatie uznesenia.
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Ing. Peter
Volár, Roman Minarech, Jaroslav Tížik
Zdržalo sa: Miroslav Pražienka, Jaroslav Petrák
Nehlasovalo: 0 poslancov
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6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal návrh na zriadenie komisií a to:
1.
2.
3.
4.

komisiu finančnú, pre správu obecného majetku, výstavby a rozvoja
komisiu pre rozvoj vzdelávania mládeže, kultúry a športu
komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
komisiu na ochranu verejného záujmu

zároveň navrhol do týchto komisií nasledovných poslancov.
Uznesenie číslo 6 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
I.) prerokovalo
- návrh na zriadenie komisií
- návrh na predsedov komisií a ich členov
II.) zriaďuje
1. komisiu finančnú, pre správu obecného majetku, výstavby a rozvoja
2. komisiu pre rozvoj vzdelávania mládeže, kultúry a športu
3. komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
4. komisiu na ochranu verejného záujmu
III.) volí
1.a) predsedu komisie finančnej, pre správu obecného majetku, výstavby a rozvoja
- pána poslanca: Jaroslava Tížika
1.b) členov komisie: pána poslanca Miroslava Pražienku
pána poslanca Slávku Bachoríkovú
2. a) predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania mládeže, kultúry a športu
- pána poslanca: Ing. Petra Volára
2. b) členov komisie: pána poslanca Romana Minarecha
pána poslanca Miroslava Pražienku
3. a) predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
- pána poslankyňu: Slávku Bachoríkovú
3. b) členov komisie: pána poslanca Romana Minarecha
pána poslanca Jaroslava Tížika
4. a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
- pána poslanca: Stanislava Dugu
4. b) členov komisie: pána poslanca Jaroslava Petráka
pána poslanca Ing. Petra Volára
Počet prítomných poslancov: 7
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Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
7. Určenie platu starostu obce
-----------------------------------------------OZ rokovalo o výške platu starostu. Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 3 ods. 1
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Priemerná mesačná
mzda v NH je 954,00 € a 1,83 násobok (podľa počtu obyvateľov obce stanovený zákonom) .
Podľa § 4 ods. 2 môže OZ tento plat zvýšiť až o 60%.
Uznesenie číslo 7 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
- I. prerokovalo
návrh mesačného platu starostovi obce Poriadie
- II. u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu vo výške 1746,00 €.
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: Slávka Bachoríková
Nehlasovalo: 0 poslancov

Jaroslav Petrák,

8. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky starostky obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce predložil na zasadnutie OZ Poriadie žiadosť predchádzajúcej starostky obce
Poriadie Ing. Zuzany Boskovičovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2017
a 2018, celkom 34 dní. Túto dovolenku si bývalá starostka nestihla vyčerpať z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením uvedenej
dovolenky.
Uznesenie číslo 8 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
- I. prerokovalo
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žiadosť predchádzajúcej starostky Ing. Zuzany Boskovičovej o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky za rok 2017 a rok 2018
- II. s c h v a ľ u j e
Vyplatenie náhrady platu predchádzajúcej starostky Ing. Zuzany Boskovičovej za
nevyčerpanú dovolenku:
- za rok 2017 v rozsahu 4 dni
- za rok 2018 v rozsahu 30 dní
---------------------------------------------Spolu:
34 dní
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
9. Úprava rozpočtu obce Poriadie na rok 2018
----------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce predložila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na IV. zmenu rozpočtu obce Poriadie
za rok 2018.

Uznesenie číslo 9 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. b)
I. p r e r o k o v a l o
- IV. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
II. s c h v a ľ u j e
- IV. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018
v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov
Nehlasovalo: 0 poslancov
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10. Návrh na zakúpenie novovzniknutej parcely pod miestnou komunikáciou na základe
GP v časti obce u Vlčkov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta predložil na zasadnutie OZ návrh na zakúpenie pozemku pod miestnou
komunikáciou v časti obce Poriadie u Vlčkov. Tento zámer odpredaja pozemku bol
schválený už na predchádzajúcom zasadnutí OZ, kde obecné zastupiteľstvo v Poriadí
schválilo vypracovanie GP na základe ktoré sa uskutoční nasledujúci prevod pozemku. Na
základe vypracovaného GP geodetom Ing. Richardom Bunčiakom číslo 720-221/2018 úradne
overeného pod číslom 369/18 zo dňa 27.11.2018 bola odčlenená parcela č. 24164/11 vo
výmere 198 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Uznesenie číslo 10 zo dňa 07.12.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. a)
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na zakúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v časti obce Poriadie u Vlčkov
II. s c h v a ľ u j e
- zakúpenie nasledovného pozemku v k. ú. Poriadie pod miestnou komunikáciou pre obec
Poriadie:
- novovzniknutú parcelu číslo 241464/11 vo výmere 198 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria od vlastníkov Miroslav Pražienka a Alena Pražienková v podiele 1/1.
Cena pozemku je 2,32 €/m2 . Všetky náklady spojené s prevodom uvedenej nehnuteľnosti
znáša kupujúci, teda obec Poriadie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Mgr.
Martina Pražienku na právne zastupovanie pri prevode uvedenej nehnuteľnosti.
III. u k l a d á
- zabezpečiť vyňatie uvedenej parcely z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Odôvodnenie:
Obec Poriadie má v zámere vykupovať pozemky pod miestnymi komunikáciami, aby bolo
zabezpečené majetkovoprávne vysporiadanie týchto pozemkov a bol zosúladený skutkový
stav s evidenčným.
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa: Miroslav Pražienka
Nehlasovalo: 0 poslancov
11. Diskusia.
----------------------Starosta vyzval poslancov, aby zaslali obmedzenia na dni v ktorých nebudú môcť
zúčastniť rokovania OZ, aby sa do ďalšieho rokovania OZ mohol nastaviť plán rokovaní OZ
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pre rok 2019. Starosta obce informoval o vypovedaní Dohody o spoločnom financovaní
prevádzky cintorínov z roku 2000 zo strany mesta Myjavy. 18. 12. 2018 bude rokovanie
u primátora mesta Myjavy so starostami dotknutých obcí (Poriadie, Rudník, Brestovec, Stará
Myjava, Polianka, Jablonka).
12. Schválenie uznesenia.
----------------------------------Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Volár ešte raz prečítal všetky uznesenia, ktoré boli
prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ Poriadie dňa 7.12.2018.
Uznesenia boli prijaté samostatne po prerokovaní každého bodu programu.
13. Záver.
--------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

----------------------------------------------Mgr. Martin Pražienka, starosta obce

--------------------------------------------S. Bachoríková, R. Minarech
Overovatelia zápisnice

----------------------------------------Anna Pražienková
Zapisovateľka
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