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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 10.07.2019 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie
dôchodcov
7. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2018 a Výročnej správy za rok 2018
8. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie žiadateľovi Š. Durcovi
s manželkou
9. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi J. Durcovi s
manželkou
10. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú. Poriadie žiadateľovi M. Durcovi
s manželkou
11. Prerokovanie žiadosti M. Blažeka na odkúpenie časti pozemku E KN 28244/3 v k. ú.
Poriadie
12. Prerokovanie žiadosti firmy Thermoplastik s. r. o. na odkúpenie pozemkov E KN
28244/2 a C KN 28244/2 v k. ú. Poriadie
13. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN 24451/1 v k. ú.
Poriadie
14. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN 24447/2 v k. ú.
Poriadie
15. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku E KN 24447/3 v k. ú.
Poriadie
16. Rôzne
− Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
− Použitie financií z rezervného fondu v roku 2019
17. Diskusia
18. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na zasadnutí bolo všetkých sedem poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
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2. Návrh programu zasadnutia.
--------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných s programom, ktorý bol
uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať podľa tohto programu.
Uznesenie číslo 42/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------------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 10.07.2019 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie
dôchodcov
7. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2018 a Výročnej správy za rok 2018
8. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie žiadateľovi Š. Durcovi
s manželkou
9. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi J. Durcovi s
manželkou
10. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú. Poriadie žiadateľovi M. Durcovi
s manželkou
11. Prerokovanie žiadosti M. Blažeka na odkúpenie časti pozemku E KN 28244/3 v k. ú.
Poriadie
12. Prerokovanie žiadosti firmy Thermoplastik s. r. o. na odkúpenie pozemkov E KN
28244/2 a C KN 28244/2 v k. ú. Poriadie
13. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN 24451/1 v k. ú.
Poriadie
14. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN 24447/2 v k. ú.
Poriadie
15. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku E KN 24447/3 v k. ú.
Poriadie
16. Rôzne
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− Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
− Použitie financií z rezervného fondu v roku 2019
17. Diskusia
18. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, 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
zápisnice poslancov Ing. Petra Volára a Slávku Bachoríkovú.

a overovateľov

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia uložené
na minulom zasadnutí sú priebežne splnené.
Uznesenie číslo 43/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------------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 12.06.2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni .
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh dodatku
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej
jedálni platného od 1.9.2019.
Uznesenie číslo 44/2019 zo dňa 10.07.2019
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Dôvodová správa :
Ministerstvo školstva SR zvyšuje od 01.09.2019 finančné pásma pre stravovanie stravníkov
materských škôl. Stravovanie stravníkov v Materskej škole Poriadie zostáva v najnižšom
pásme.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržal sa: 0

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o finančnom príspevku na
stravovanie dôchodcov
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevku na stravovanie
dôchodcov.
Uznesenie číslo 45/2019 zo dňa 10.07.2019
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/90 Z. z.,
NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o finančnom príspevku na stravovanie
dôchodcov
Dôvodová správa :
V pôvodnom VZN bolo obmedzenie a počet dodávajúcich spoločností. Obec má v súčasnosti
zmluvu s 2 spoločnosťami, teda limit stanovený VZN. Nakoľko však sa zvyšuje záujem
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o bezlepkové jedla, dodatkom sa rozšíri možnosť uzatvorenia zmluvy s treťou spoločnosťou,
ktorá bude dodávať dôchodcom v obci bezlepkovú stravu
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

7. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce
Poriadie zostavenej k 31. 12. 2018 a Výročnej správy za rok 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie Správu audítora
o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej k 31.12.2018 a Výročnej správy za rok
2018. Zároveň podal informáciu, že táto správa audítora ako i samotná účtovná závierka
obce je zverejnená na webovej stránke obce ako i v registri účtovných závierok
Uznesenie číslo 46/2019 zo dňa 10.07.2019
------------------------------------------------------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 :
berie na vedomie
− Správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej k 31. 12.
2018 a Výročnej správy za rok 2018
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

8. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie
žiadateľovi Š. Durcovi s manželkou
-------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Štefana Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/9 - trvale trávnatý
porast o výmere 89 m2 v k. ú. Poriadie. Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený na webe
a úradnej tabuli od 14.6.2019.
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Uznesenie číslo 47/2019 zo dňa 10.07.2019
-------------------------------------------------------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
− odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/9 – trvale trávnatý
porast o výmere 89 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom č.
028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným úradom
Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Štefanovi Durcovi s manželkou za
kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 503,74 € 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 parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie
o kupujúci zabezpečil potrebné dokumenty k zosúladeniu stavu evidenčného so
stavom skutkovým rodinného domu č. 249.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. geometrický plán, znalecký posudok, vypracovanie
kúpnej zmluvy a poplatok za návrh na vklad znáša kupujúca strana.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne úkony pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

9. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
J. Durcovi s manželkou
------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Jaroslava Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/8 trvalé trávnaté
porasty o výmere 76 m2 v k. ú. Poriadie. Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený na webe
a úradnej tabuli od 14.6.2019.

Uznesenie číslo 48/2019 zo dňa 10.07.2019
------------------------------------------------------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:
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schvaľuje
− odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/8 – trvale trávnatý
porast o výmere 76 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom č.
028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným úradom
Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Jaroslavovi Durcovi s manželkou
za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 430,16 € 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 parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. geometrický plán, znalecký posudok, vypracovanie
kúpnej zmluvy a poplatok za návrh na vklad znáša kupujúca strana.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne úkony pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

10. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú. Poriadie
žiadateľovi M. Durcovi s manželkou
------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Jaroslava Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/7 trvalé trávnaté
porasty o výmere 205 m2 v k. ú. Poriadie. Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený na webe
a úradnej tabuli od 14.6.2019.
Uznesenie číslo 49/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------------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
− odpredaj pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/7 – trvale trávnatý
porast o výmere 205 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom č.
028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným úradom
Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Miroslavovi Durcovi s manželkou
za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 1160,30 € 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 :
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o uvedená parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. geometrický plán, znalecký posudok, vypracovanie
kúpnej zmluvy a poplatok za návrh na vklad znáša kupujúca strana.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne úkony pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

11. Prerokovanie žiadosti M. Blažeka na odkúpenie časti pozemku E KN
28244/3 v k. ú. Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť odpredaja pozemku p. M. Blažeka
na odpredaj pozemku E KN 28244/3 ostatná plocha o výmere 765 m2 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie č. 50/2019 zo dňa 10.07.2019
----------------------------------------------------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
a) zámer odpredaja pozemku parcely E KN 28244/3 v k. ú. Poriadie – ostatná plocha
o výmere 765 m2 za predpokladu :
o geometrickým plánom sa oddelí časť parcely E KN 28244/3, ktorá hraničí
s parcelou žiadateľa E KN 28322/7 a parcelou E KN 28248 a táto bude
predmetom predaja
o Obec Poriadie zabezpečí na náklady kupujúceho znalecký posudok na
novovytvorenú parcelu
b) zámer odpredaja novovytvorenej parcely podľa písmena a) tohto uznesenia za kúpnu
cenu stanovenú znaleckým posudkom 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 kupujúci je výhradným vlastníkom vedľajšej parcely E KN 28322/7, čím
dôjde k sceleniu pozemku
o firma Thermoplastik s. r. o., ktorej spoluvlastník a konateľ je kupujúci vlastní
vedľajšie pozemky
o nezamedzí sa prístup k susediacim pozemkom
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Dôvodová správa :
Žiadateľ predložil žiadosť na odkúpenie časti parcely E KN č. 28244/3 až po parcelu C KN č.
28244/2. Nie je možné predať celú žiadanú časť, nakoľko by sa zamedzil prístup k susediacim
parcelám, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa. Z tohto dôvodu je možné predať iba časť
parcely, ktoré susedí s parcelou žiadateľa.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

12. Prerokovanie žiadosti firmy Thermoplastik s. r. o. na odkúpenie
pozemkov E KN 28244/2 a C KN 28244/2 v k. ú. Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť odpredaja pozemkov na základe
žiadosti firmy Thermoplastik s.r.o. na odpredaj pozemku E KN 28244/2 ostatná plocha
o výmere 782 m2 a C KN 28244/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 549 m2 v k. ú.
Poriadie.
Uznesenie č. 51/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------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 :
1. neschvaľuje
− zámer odpredaja pozemku parcely E KN 28244/2 v k. ú. Poriadie - ostatná plocha
o výmere 782 m2 v k. ú. Poriadie
2. schvaľuje
− zámer zosúladiť parcelu E KN 28244/2 so skutkovým stavom, t. j. posunúť parcelu na
úroveň chodníka
3. neschvaľuje
− odpredaj pozemku C KN 28244/2 – zastavaná plocha nádvorie o výmere 549 m2 v k.
ú. Poriadie
Dôvodová správa :
Firma Thermoplastik s. r. o. podala žiadosť na odkúpenie parciel E KN 28244/2 a C KN
28244/2. Parcely nie je možné predať, nakoľko na C KN 28244/2 je evidovaná cesta. Parcelu
E KN 28244/2, ktorá sa nachádza v areáli pôvodného PD Poriadie je potrebné zosúladiť so
skutkovým stavom.
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Slávka Bachoríková

13. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN
24451/1 v k. ú. Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť odpredaja pozemku sl. Jany
Valentovej na odpredaj pozemku C KN 24451/1- záhrada o výmere 299 m2 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie č. 52/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------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 predaja pozemku – C KN 24451/1 – záhrada o výmere 299 m2 v k. ú Poriadie
v podiele 1/1 žiadateľke Jane Valentovej za cenu stanovenú znaleckým posudkom,
ktorý zabezpečí Obec Poriadie na náklady žiadateľky, 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 žiadateľka je majiteľkou susediacich pozemkov C KN č. 24444 a 24445, čím
dôjde k sceleniu pozemku
o pozemok je pre obec prebytočný majetok
Dôvodová správa :
Žiadateľka poslala žiadosť na odkúpenie uvedenej parcely. Vzhľadom k tomu, že je
majiteľkou susedného pozemku a majiteľ druhého susedného pozemku neprejavuje záujem
o pozemok, je možné ho predať podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok je pre obec
prebytočný majetok.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

14. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku C KN
24447/2 v k. ú. Poriadie

11

---------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť odpredaja pozemku na základe
žiadosti J. Valentovej na odpredaj pozemku C KN 24447/2 záhrada o výmere 361 m2 v k. ú.
Poriadie.
Uznesenie č. 53/2019 zo dňa 10.07.2019
---------------------------------------------------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 predaja pozemku – C KN 24447/2 – záhrada o výmere 361 m2 formou verejnej
obchodnej súťaže, pri ktorej bude určená minimálna cena za m2 podľa znaleckého
posudku, ktorý dá pripraviť Obec Poriadie
Dôvodová správa :
Žiadateľka poslala žiadosť na odkúpenie uvedenej parcely. Vzhľadom k tomu, že o pozemok
prejavil záujem ďalší žiadateľ, pričom obaja sú majiteľmi susediacich pozemkov, obec sa
rozhodla predať prebytočný majetok formou verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

15. Prerokovanie žiadosti J. Valentovej na odkúpenie pozemku E KN
24447/3 v k. ú. Poriadie
-------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť odpredaja pozemku na základe
žiadosti J. Valentovej na odpredaj pozemku E KN 24447/3 – orná pôda o výmere 31 m2 v k.
ú. Poriadie.

Uznesenie č. 54/2019 zo dňa 10.07.2019
---------------------------------------------------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
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1. zámer predaja pozemku – E KN 24447/3 – orná pôda o výmere 31 m2 formou verejnej
obchodnej súťaže, pri ktorej bude určená minimálna cena za m2 podľa znaleckého
posudku, ktorý dá pripraviť Obec Poriadie
Dôvodová správa :
Žiadateľka poslala žiadosť na odkúpenie uvedenej parcely. Vzhľadom k tomu, že o pozemok
prejavil záujem ďalší žiadateľ, pričom obaja sú majiteľmi susediacich pozemkov, obec sa
rozhodla predať prebytočný majetok formou verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

16. Rôzne
---------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť manželov Kubovčiakov o zriadení
vecného bremena na pozemkoch C KN 26964/1, 269964/4 – zastavaná plocha a nádvorie
v k. ú. Poriadie, ktoré sú vo vlastníctve obce Poriadie. Manželia sú vlastníci nehnuteľnosti C
KN 27529/21 v k. ú. Poriadie na ktorej plánujú realizovať výstavbu rodinného domu. Na
uvedenej parcele nie sú inžinierske siete, ktoré je potrebné dotiahnuť na uvedenú parcelu C
KN 27529/21 okrajom obecných pozemkov.
Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------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
− Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie a Ing.
Martinom Kubovčiakom s manželkou Mgr. art. Janou Kubovčiakovou Koníkovou za
predpokladu, že elektrický rozvod NN kábla ako aj príslušné vodovodné potrubie bude
uložené a vedené v hĺbke minimálne 1,5 m pod úrovňou terénu vozovky.
Dôvodová správa:
Obec Poriadie ako budúci povinný z práva zodpovedajúceho vecného bremena a vlastník
nehnuteľností C KN 26964/1 a C KN 26964/4 umožňuje žiadateľom uložiť na uvedených
pozemkoch inžinierske siete pre novostavbu rodinného domu žiadateľov na pozemku C KN
27529/21 za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Žiadatelia nemajú inú možnosť ako vybudovať prípojku NN vedenia a vodovodnú prípojku,
jedine obe viesť v pozemkoch, ktorých vlastníkom je Obec Poriadie.
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh čerpania finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce Poriadie pre rok 2019 nasledovne :
o Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami
3000,00 €
o Zateplenie požiarnej zbrojnice
34 000,00 €
o Oddychová zóna pri Pamätníku u Klasovitých
32 000,00 €

Uznesenie č. 56/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z. , NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, od. 4, písm. a):
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu v roku 2019 nasledovne:
o Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami
3000,00 €
o Zateplenie požiarnej zbrojnice
34 000,00 €
o Oddychová zóna pri Pamätníku u Klasovitých
32 000,00 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
Účtovníčka obce pani Anna Pražienková predložila návrh zmeny rozpočtu obce
Poriadie na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 ktorým sa zvyšujú príjmové finančné
operácie o 69 000,00 Eur
Uznesenie č. 57/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/90 Z. z.
NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 nasledovne
o Zvýšenie Príjmových finančných operácií o 69 000,00 Eur .
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
Starosta obce Poriadie predložil poslancom cenovú kalkuláciu na opravu strechy veže
Požiarnej zbrojnice. Nakoľko je plechová strecha poškodená a momentálne sa nachádza na
veži lešenie, bolo by vhodné plechovú strechu opraviť.
Uznesenie č. 58/2019 zo dňa 10.07.2019
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z. , NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, od. 4, písm. a):
schvaľuje
opravu strechy veže Požiarnej zbrojnice v celkovej hodnote 4 200 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : Jaroslav Petrák

16. Diskusia.
--------------------Poslanec Miroslav Pražienka opätovne podal pripomienku potreby riešiť prejazd
kamiónov po miestnej komunikácii u Vlčkov. I napriek zákazovej značke nákladných
automobilov toto vodiči vôbec nerešpektujú a jazdia po tejto miestnej komunikácii, čo
spôsobuje obmedzovanie našich občanov, ktorí bývajú v tejto miestnej časti. Starosta obce
informoval poslancov o telefonickom rozhovore s riaditeľom OR PZ Nové Mesto nad
Váhom, ktorý prisľúbil častejšie hliadky PZ SR v časti Vlčkovia a tak isto i v obci Poriadie,
kde by mohli vykonávať meranie rýchlosti vodičov.
Poslanec Jaroslav Tížik žiada opraviť vjazd z miestnej komunikácie na štátnu cestu
v časti obce Dolný Výhon. Starosta obce informoval poslancov o príprave projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu vjazdu zo štátnej cesty na miestnu komunikáciu v časti Dolný
Výhon. Pri tejto príležitosti informoval o príprave rekonštrukcie štátnej cesty III/1211, ktorá
by mala prebehnúť niekedy počas mesiacov august – október 2019. Rekonštruovať sa bude
iba časť cesty.
Starosta podal poslancom informáciu o prácach na požiarnej zbrojnici a oboznámil
s výkupom pozemkov .
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17. 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

