Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 30.09.2021 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
6. Návrh na odkúpenie podielov po nezistených vlastníkoch v parcelách C KN 26590/8,
26526/7, 26740/6, 26526/6, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu
7. Prerokovanie žiadosti M. Václavíka a G. Jurčíč Václavíkovej na odkúpenie časti
pozemku C KN 26881/1
8. Prerokovanie žiadosti P. Jozefáka na odkúpenie časti pozemku C KN 26881/1
9. Prerokovanie žiadosti M. Soviša na odkúpenie časti pozemku E KN 26659
10. Návrh na realizáciu zákazky „Výmena rozvádzačov verejného osvetlenia“
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre projekt
„Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie“
12. Rôzne
- určenie školského obvodu
- dopravná situácia v časti obce Vlčkovia
13. Diskusia
14. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo sedem poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia.
--------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných s programom, ktorý bol
uvedený v pozvánke. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa tohto programu.
Uznesenie číslo 39/2021 zo dňa 30.09.2021
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 12, ods.5 zákona č. 369/90 Z. z., NR SR
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2021 nasledovne:

1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
6. Návrh na odkúpenie podielov po nezistených vlastníkoch v parcelách C KN 26590/8,
26526/7, 26740/6, 26526/6, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu
7. Prerokovanie žiadosti M. Václavíka a G. Jurčíč Václavíkovej na odkúpenie časti
pozemku C KN 26881/1
8. Prerokovanie žiadosti P. Jozefáka na odkúpenie časti pozemku C KN 26881/1
9. Prerokovanie žiadosti M. Soviša na odkúpenie časti pozemku E KN 26659
10. Návrh na realizáciu zákazky „Výmena rozvádzačov verejného osvetlenia“
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre projekt
„Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie“
12. Rôzne
- určenie školského obvodu
- dopravná situácia v časti obce Vlčkovia
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
__________________________________________________________________________
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
----------------------------------------------------------------Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Dobrovodskú a overovateľov zápisnice
poslancov Slávku Bachoríkovú a Ing. Petra Volára
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
---------------------------------------------------------Uznesenie číslo 40/2021 zo dňa 30.09.2021
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, odst. 1. Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí :
berie na vedomie
− kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 01. 07. 2021
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
5. Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny pozemkov medzi obcou
Poriadie a Trenčianskym samosprávnym krajom v časti obce Močiar – usporiadanie chodníka
a komunikácií.
Uznesenie číslo 41/2021 zo dňa 30.09.2021
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− zámenu pozemkov
• parcela registra C KN 26454/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2
a novovytvorená parcela registra C KN 26454/8 – zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 156 m2 obe vo vlastníctve obce v podiele 1/1
za pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v podiele 1/1
• novovytvorená parcela registra C KN 25498/3 – vedený ako diel 1 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 45 m2, novovytvorená parcela registra C KN
25499/11 – vedený ako diel 2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 43 m2,
novovytvorená parcela registra C KN 26454/5 – zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 87 m2
podľa geometrického plánu č. 145/20/2 úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu Myjava dňa 15. 3. 2021 pod číslom G1-76/2021 v podiele 1/1
s Trenčianskym samosprávnym krajom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu :
o parcely vo vlastníctve obce sa nachádzajú pod štátnou cestou III/1211, ktorá je
v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja
o parcely vo vlastníctve TSK sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami –
verejnými chodníkmi, ktorú sú v správe obce Poriadie
o zámenou pozemkov dôjde k majetkovo-právnemu usporiadaniu komunikácií.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

6. Návrh na odkúpenie podielov po nezistených vlastníkoch v parcelách C KN 26590/8,
26526/7, 26740/6, 26526/6, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer usporiadania pozemkov medzi obcou
Poriadie a vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu
v časti obce Jastrabinec – Škopová pod miestnou komunikáciou.
Uznesenie č. 42/2021 zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− odkúpenie parciel po neznámych vlastníkoch v správe Slovenského pozemkového
fondu :
• parcela registra C číslo 26590/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2
v podiele 2/3
• parcela registra C číslo 26526/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2
v podiele 7/105
• parcela registra C číslo 26740/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2
v podiele 1/25
• parcela registra C číslo 26526/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
v podiele 1/1
Všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľností znáša kupujúci, teda obec
Poriadie.
Dôvodová správa:
Obec Poriadie usporiadava vlastníctvo pod miestnou komunikáciou Jastrabinec – Škopová,
kde zostáva odkúpiť iba parcely vo vlastníctve neznámych vlastníkov v správe Slovenského
pozemkového fondu. Na uvedenej miestnej komunikácie bude vybudovaná cyklotrasa
Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D financovaná z Operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Prerokovanie žiadosti M. Václavíka a G. Jurčíč Václavíkovej na odkúpenie časti
pozemku C KN 26881/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe žiadosti
žiadateľov Mariána Václavíka a Gabriele Jurčič Václavíkovej na odpredaj časti pozemku
C KN 26881/1 – lesný pozemok v k. ú. Poriadie.

Uznesenie č. 43/2021 zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− zámer odpredaja časti pozemku C KN 26881/1 – lesný pozemok pre žiadateľov
Mariána Václavíka a Gabriele Jurčič Václavíkovej za podmienky, že rozsah
predávaného pozemku bude vytýčený hranicami pozemku 26881/3 a existujúceho
oplotenia žiadateľov, ktoré bolo zamerané vytyčovacím náčrtom č. 756 zo dňa
12.3.2020.
− zámer predaja novovytvorenej parcely podľa geometrického plánu v podiele 1/2
žiadateľovi Mariánovi Václavíkovi a v podiele 1/2 Gabriele Jurčič Václavíkovej za
kúpnu cenu 8,49 €/m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu :
o uvedená časť pozemku C KN 26881/1 tvorí dvor rodinného domu súp. č. 295
v k. ú. Stará Myjava, nachádza sa za pôvodným oplotením, ktoré bolo
postavené v minulosti
o na uvedenej časti pozemku C KN 26881/1 sa nenachádza žiadny lesný porast
o odkúpením pozemku sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností. .
Žiadatelia znášajú všetky náklady spojené s prípravou predaja pozemku, t. j. vyhotovenie
geometrického plánu.
Dôvodová správa :
Žiadatelia chcú odkúpiť časť pozemku, ktorý tvorí dvor ich rodinného domu. Žiadatelia sa
o pozemok starajú, majú ho oplotený. Na uvedenom pozemku nie je žiadny lesný porast, obec
pozemok nevyužíva a preto ho môžeme považovať za prebytočný majetok.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Prerokovanie žiadosti P. Jozefáka na odkúpenie časti pozemku C KN 26881/1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe žiadosti
žiadateľov Pavla Jozefáka a Oľgu Jozefákovú na odpredaj časti pozemku
C KN 26881/1 – lesný pozemok v k. ú. Poriadie.
Uznesenie č. 44/2021zo dňa 30.09.2021
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :

schvaľuje
− zámer odpredaja časti pozemku C KN 26881/1 – lesný pozemok pre žiadateľov Pavla
Jozefáka a Oľgu Jozefákovú za podmienky, že rozsah predávaného pozemku bude
vytýčený hranicami pozemkov26881/4 a 26881/5 a existujúceho oplotenia žiadateľov,
ktoré bolo zamerané vytyčovacím náčrtom č. 756 zo dňa 12.3.2020.
− zámer predaja novovytvorenej parcely podľa geometrického plánu do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/a žiadateľom Pavlovi Jozefákovi a Oľge
Jozefákovej za kúpnu cenu 8,49 €/m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu :
o uvedená časť pozemku C KN 26881/1 tvorí dvor rodinného domu súp. č. 294
v k. ú. Stará Myjava, nachádza sa za pôvodným oplotením, ktoré bolo
postavené v minulosti
o na uvedenej časti pozemku C KN 26881/1 sa nenachádza žiadny lesný porast
o odkúpením pozemku sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností. .
Žiadatelia znášajú všetky náklady spojené s prípravou predaja pozemku, t. j. vyhotovenie
geometrického plánu.
Dôvodová správa :
Žiadatelia chcú odkúpiť časť pozemku, ktorý tvorí dvor ich rodinného domu. Žiadatelia sa
o pozemok starajú, majú ho oplotený. Na uvedenom pozemku nie je žiadny lesný porast, obec
pozemok nevyužíva a preto ho môžeme považovať za prebytočný majetok.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Prerokovanie žiadosti M. Soviša na odkúpenie časti pozemku E KN 26659
---------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe žiadosti
žiadateľa Marcela Soviša na odpredaj časti pozemku E KN 26659 – trvale trávnatý porast v
k. ú. Poriadie.
Uznesenie č. 45/2021zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− zámer odpredaja časti pozemkov E KN 26659 – trvalý trávnatý porast a C KN
26690/3 – zastavaná plocha a nádvorie pre žiadateľa Marcela Soviša za podmienky, že
rozsah predávaného pozemku bude vytýčený hranicami pozemku C KN 26658

a medzi miestnou komunikáciou a predávanými pozemkami zostane pás a minimálnej
šírke 3 m
− zámer predaja novovytvorených parciel podľa geometrického plánu v podiele 1/1
žiadateľovi Marcelovi Sovišovi za kúpnu cenu 8,49 €/m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu :
o uvedené časti pozemkov priamo susedia s pozemkom žiadateľa, nachádzajú sa
medzi pozemkom žiadateľa a miestnou komunikáciou
o žiadateľ sa o pozemky stará
o obci bude ponechaný pás v minimálnej šírke 3 m medzi pozemkami žiadateľa
a miestnou komunikáciou
o odkúpením pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností
Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s prípravou predaja pozemkov, t. j. vyhotovenie
geometrického plánu.
Dôvodová správa :
Žiadateľ chce odkúpiť pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi jeho pozemkom a miestnou
komunikáciou. Žiadateľ sa o pozemky stará a plánuje na pozemku realizovať stavbu
nehnuteľnosti. Obec pozemky nevyužíva a preto ich môžeme považovať za prebytočný
majetok.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
10. Návrh na realizáciu zákazky „Výmena rozvádzačov verejného osvetlenia“
------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh na realizáciu zákazky ,,Výmena
rozvádzačov verejného osvetlenia“ v obci Poriadie
Uznesenie č. 46/2021 zo dňa 30.09.2021
-----------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− realizáciu zákazky „Výmena rozvádzačov verejného osvetlenia“
− vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s predpokladanou hodnotou
zákazky 3 204,80€ bez DPH a podpísať kúpnu zmluvu s víťaznou firmou
− financovanie zákazky z rozpočtu obce z bežných výdavkov
Dôvodová správa:
Výmena rozvádzačov verejného osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu ich havarijného stavu.

Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
11. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre projekt
„Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh na zapojenie obce o dotáciu na rok 2022
z Environmentálneho fondu – oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť C1. Triedený zber komunálneho odpadu pre projekt
„Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie“
Uznesenie č. 47/2021zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022
z Environmentálneho fondu – oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť C1. Triedený zber komunálneho odpadu pre
projekt „Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie“
− zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume minimálne 5 % z celkovej ceny.
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
12. Rôzne
---------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 48/2021 zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :

schvaľuje
− dodatok k uzneseniam číslo 20/2005, 29/2006, 29/2007, 35/2008, 36/2009, 34/2010,
43/2010, 17/2011, 33/2011, 27/2012, 13/2013, 23/2013, 36/2014, 63/2015, 53/2016,
49/2017, 46/2018, 37/2019, 64/2019, 38/2020, 38/2021 a na základe § 8 ods. 2 zákona
č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov určuje školský obvod základnej školy pre obec Poriadie
nasledovne :
o pre súpisné číslo 48, 163, 233 stanovuje školský obvod Základnú školu
v Myjave, Štúrova 18, 907 01 Myjava
o pre žiaka Matušík Markus, Poriadie 213 stanovuje školský obvod Základnú
školu v Myjave, Štúrova 18, 907 01 Myjava
o pre súpisné číslo 297 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
o pre žiaka Matušíková Melánia, Poriadie 213 stanovuje školský obvod
Základnú školu v Myjave, Viestova 426/1, 907 01 Myjava
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 49/2021 zo dňa 30.09.2021
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. a) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :

schvaľuje
− výšku poplatku 3 € za obyvateľa obce na zabezpečenie činnosti Spoločnej obecnej
úradovne pre rok 2021 a ďalšie nasledujúce roky
Hlasovanie poslancov:
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
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
13. Diskusia.
-----------------Starosta obce informoval poslancov o návrhu dodatku k zmluve s firmou Brantner, ktorý
zvyšuje cenu vývozu komunálneho odpadu o viac ako 100 %. Starosta obce bude rokovať
s firmou Brantner o cene a zároveň sa bude informovať u iných subjektoch, ktoré poskytujú
vývoz KO o možnosti spolupráce.

Starosta informoval poslancov o odmietavých stanoviskách niektorých majiteľov pozemkov
v časti obce Vlčkovia na odkúpenie časti pozemkov pre účel vybudovania odvodnenia
miestnej komunikácie a jej spevnenia. Zároveň poslancov informoval o požiadavke časti
občanov v lokalite Vlčkovia, aby sa miestna komunikácia upravila dopravným zančením na
jednosmernú prevádzku.
Starosta informoval poslancov o časti obce Sovinec na odkúpenie časti pozemkov pre účel
vybudovania chodníka v miestnej časti. Tiež informoval o potrebe výmeny rozhlasovej
ústredne. Starosta informoval poslancov o možnosti zapojenia do projektu cezhraničnej
spolupráce v rámci Fondu malých projektov Interreg SR – ČR. Cieľom by bolo na zrealizovať
značenie nových cyklotrás a vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre cykloturistiku –
informačné tabule, odpočívadlá.
Starosta informoval poslancov, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu, obec nebude
organizovať posedenie pre dôchodcov v obci Poriadie. Obec bude hľadať iné riešenie, ako si
pripomenúť október ako mesiac úcty k starším.
Starosta obce informoval poslancov o podpise zmluvy o NFP s PPA ohľadom rekonštrukcie
tenisového kurtu.
Starosta obce informoval o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
odboru inšpekcie odpadového hospodárstva, ktorá dopadla pre obec dobre a neboli nájdené
žiadne porušenia zákona o odpadoch.
14. Záver.
------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

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

--------------------------------------------Slávka Bachoríková, Ing. Peter Volár
Overovatelia zápisnice

----------------------------------------Oľga Dobrovodská
Zapisovateľka

