Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 07.04.2022 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
Počet prítomných poslancov 7, čo je nadpolovičná väčšina a z toho dôvodu je zasadnutie
obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2021
Majetkovoprávne prevody
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Poriadie
9. Zakúpenie štiepkovača drevnej hmoty za traktor
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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. Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.

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 10/2022 zo dňa 07.04.2022
------------------------------------------------------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 7. 4. 2022 nasledovne:

1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2021
6. Majetkovoprávne prevody
7.Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Poriadie
9.Zakúpenie štiepkovača drevnej hmoty za traktor
10.Rôzne
11.Diskusia
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
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 Stanislava Dugu

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Uznesenie číslo 11/2022 zo dňa 07.04.2022
------------------------------------------------------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 24.2.2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2021
Účtovníčka obce predložila na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Záverečný účet obce
Poriadie za rok 2021. Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke a taktiež na úradnej
tabuli.

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Úprava schodku PČ
zdroj financovania PČ 71
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
365330,95
298404,15
+ 66926,80
71972,07
147774,96
-75802,89
-8876,09
68183,23 €
9449,07 €
-86508,39
150175,96
587478,98
446179,11
141299,87
68183,23
9449,07
63667,57

Schodok rozpočtu v sume 8876,09 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 77632,30 EUR bol v rozpočtovom
roku 2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií
86508,39 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 778,00 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 500,00 EUR
- stravné pre deti v MŠ (predškoláci/ v sume 278,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 67260,00 EUR, a to na :

-

nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie v sume 67260,00 EUR

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 145,23 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania
hlavnej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 9449,09 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 150175,96 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

86508,39 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 63667,57 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
63667,57 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
63667,57 EUR.
Uznesenie číslo 12/2022 zo dňa 07.04.2022
------------------------------------------------------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 :
a) berie na vedomie
− stanovisko hlavného kontrolóra obce Poriadie k Záverečnému účtu obce Poriadie za
rok 2021
b) schvaľuje
− Záverečný účet obce Poriadie za rok 2021 bez výhrad
− Zostatok finančných operácií vo výške 63 667,57 EUR použiť na tvorbu rezervného
fondu
− Použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Majetkovoprávne prevody
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre stavbu „Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na
uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.
Uznesenie č. 13/2022 zo dňa 07.04.2022
------------------------------------------------------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 pozemku parcela KN C 2374/3, orná pôda o výmere 58 m2 :
• v podiele 1/9 od vlastníka Jána Ušiaka, rod. Ušiak, bytom Pri Lesíku 1014/4,
907 01 Myjava za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 16,12 €;
• v podiele 1/9 od vlastníka Jána Ušiaka, rod. Ušiak, bytom Poriadie 219, 906 22
Poriadie za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 16,12 €;
• v podiele 1/18 od vlastníčky Zuzy Konečnej, rod. Ušiakovej, bytom M. Marečka
972/6, 907 01 Myjava za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 8,06
€;
• v podiele 1/36 od vlastníčky Aleny Kollárovej, rod. Ušiakovej, bytom Ratnovce 44,
922 31 Ratnovce za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 4,03 €;
• v podiele 1/36 od vlastníka Jána Ušiaka, bytom Poriadie 170, 906 22 Poriadie za
kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 4,03 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša kupujúca strana.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zrušenie uznesení č. 39/2020 zo dňa
29.06.2020 a č. 40/2020 zo dňa 29.06.2020
Uznesenie č. 14/2022 zo dňa 07.04.2022
---------------------------------------------------

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
− zrušenie uznesení č. 39/2020 zo dňa 29. 6. 2020 a 40/2020 zo dňa 29. 6. 2020
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny a predaja častí pozemkov
s finančným vyrovnaním pre stavbu ,,Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec,
popri ceste č. III/1209“

Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 07.04.2022
--------------------------------------------------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 zámeny a predaja častí pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 2375/1, orná pôda vo výmere 21 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 100/20 úradne overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu Myjava dňa 25. 8. 2020 pod číslom G1-291/2020 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce;
• pozemky – parcela KN C 2374/3, orná pôda o výmere 58 m2 v podiele 1/3; parcela
KN E 2377, záhrada o výmere 136 m2 v podiele 1/4; časť pozemku KN C 28350,
zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1; časť pozemku KN C 28351/1, zastavaná
plocha a nádvorie v podiele 3/4 vo vlastníctve Jána Matušíka, rod. Matušík, bytom
Poriadie 213, 906 22 Poriadie;
− zámer zámeny a predaja pozemkov a častí pozemkov podľa geometrického plánu
v uvedených podieloch s Jánom Matušíkom, rod. Matušík, bytom Poriadie 213, 906
22 Poriadie s doplatením rozdielu za kúpnu cenu 2,50 €/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 nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza medzi pozemkami Jána
Matušíka, ktorý sa o pozemok stará, nachádza sa za jeho rodinným domom
o pozemky vo vlastníctve Jána Matušíka sa nachádzajú v trase umiestnenia
verejných chodníkov a pod miestnou komunikáciou
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Všetky náklady spojené s prípravou prevodu majetku, t. j. vypracovanie geometrického plánu
znáša obec Poriadie.

Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny a predaja častí pozemkov
s finančným vyrovnaním pre stavbu ,,Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec,
popri ceste č. III/1209“
Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 07.04.2022
--------------------------------------------------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 zámeny a predaja častí pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 2375/3, orná pôda vo výmere 21 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 100/20 úradne overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu Myjava dňa 25. 8. 2020 pod číslom G1-291/2020 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce;
• pozemok parcela KN C 2374/3, orná pôda o výmere 58 m2 v podiele 2/6 vo
vlastníctve Pavla Klasovitého, rod. Klasovitý, bytom Poriadie 221, 906 22 Poriadie;
− zámer zámeny a predaja pozemkov v uvedených podieloch s Pavlom Klasovitým, rod.
Klasovitý, bytom Poriadie 221, 906 22 Poriadie s doplatením rozdielu za kúpnu cenu
2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 4,17 € 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 nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza vedľa pozemku Pavla
Klasovitého, ktorý sa o pozemok stará,
o pozemok vo vlastníctve Pavla Klasovitého sa nachádza v trase umiestnenia
verejných chodníkov
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre vodovodnú prípojku k rodinnému domu Kristiána Matušíka.
Uznesenie č. 17/2022 zo dňa 07.04.2022
--------------------------------------------------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
− zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena v rozsahu podľa budúceho
geometrického plánu na pozemku parcela KN E číslo 28345/1, druh zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2897 m2, zapísaná na LV č. 690 v k. ú. Poriadie v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena Kristiána Matušíka, rod. Matušík, trvale
bytom Dolná štvrť 508/32, 907 01 Myjava podľa Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 10/2022
Dôvodová správa :
Žiadateľ plánuje vybudovať vodovodnú prípojku pre rodinný dom súp. č. 228. Trasa prípojky
prechádza i parcelou vo vlastníctve obce, ktorá sa nachádza pod cestou III/1209, ktorej
správcom je Trenčiansky samosprávny kraj. Dotknutý správny orgán na Okresnom úrade
v Novom Meste nad Váhom vydal súhlasné stanovisko k realizácii stavby. Vecné bremeno
bude spočívať v uložení vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce a v práve
vstupu osobami a dopravnými prostriedkami žiadateľa na zaťažený pozemok za účelom
prevádzkovania, užívania, opravy a údržby vodovodnej prípojky.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre NN prípojku k novostavbe rodinného domu pre Branislava Smolíčka
a Andreu Obuchovú.
Uznesenie č. 18/2022 zo dňa 07.04.2022
---------------------------------------------------

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
− zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena v rozsahu podľa budúceho
geometrického plánu na pozemku parcela KN C číslo 26891/9, druh zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 390 m2, zapísaná na LV č. 690 v k. ú. Poriadie v prospech
budúcich oprávnených z vecného bremena Branislava Smolíčka, rod. Smolíček, trvale
bytom 1. Mája 556/38, 907 01 Myjava a Andrei Obuchovej, rod. Klčovej, trvale
bytom Matejovec 890, 906 16 Krajné podľa Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 11/2022
Dôvodová správa :
Žiadatelia plánujú vybudovať elektrickú prípojku pre novostavbu rodinného dom na parcelách
KN C číslo 26891/1, 26891/4, 26887/75. Trasa prípojky prechádza i parcelou vo vlastníctve
obce, ktorá sa nachádza pod účelovou komunikáciou. Vecné bremeno bude spočívať v
uložení elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce a v práve vstupu (pešo,
vozidlami, mechanizmami) žiadateľa na zaťažený pozemok v súvislosti s projektovaním,
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby,
kontroly elektrickej NN prípojky.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518 so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava v rozsahu 2 m2 .
Uznesenie č. 19/2022 zo dňa 07.04.2022
--------------------------------------------------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
− zriadenie bezodplatného vecného bremena v rozsahu 2 m2 podľa geometrického plánu
na pozemku parcela KN C číslo 26454/5, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere
87 m2, zapísaná na LV č. 690 v k. ú. Poriadie v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518 so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava na základe žiadosti žiadateľa Kopaagro, s. r. o., IČO: 44133138 so sídlom

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava podľa Zmluvy o zriadení vecných bremien č.
12/2022
Dôvodová správa :
Na zaťaženom pozemku je vybudované podzemné káblové NN (1 kV) vedenie, ktoré bolo
povolené stavebným povolením č. SOÚ 10,R/2021 Por.(82/2020) vydaným stavebným
úradom obec Poriadie dňa 17.05.2021. Pri vydaní stavebného povolenia bol uvedený
pozemok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý dal na stavbu súhlas.
Následne obec Poriadie tento pozemok získala a pre kolaudačné rozhodnutie je potrebné
podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2022 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Poriadie. Návrh VZN č. 2/2022 bolo zverejnené na webovej stránke a taktiež na úradnej
tabuli.
Uznesenie č. 20/2022 zo dňa 07.04.2022
-------------------------------------------------------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 :
vydáva
− Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce Poriadie
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poriadie. Návrh VZN č. 3/2022 bolo
zverejnené na webovej stránke a taktiež na úradnej tabuli.
Uznesenie č. 21/2022 zo dňa 07.04.2022
-------------------------------------------------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 :
vydáva
− Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Poriadie
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Zakúpenie štiepkovača drevnej hmoty za traktor
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil poslancom návrh na nákup štiepkovača
Pirba s možnosťou pripojenia vlečky, kardanom a dovozom do obce Poriadie.
Uznesenie č. 22/2022 zo dňa 07.04.2022
-------------------------------------------------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
− nákup štiepkovača Pirba s možnosťou pripojenia vlečky, kardanom a dovozom do
obce Poriadie za celkovú sumu maximálne 5 300 € s DPH
− financovanie nákupu z rozpočtu obce z kapitálových výdavkov
− úhradu kapitálového výdavku z rezervného fondu obce Poriadie
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

10. Rôzne
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil poslancom úhradu rozdielu do financovania
zákazky Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie.
Uznesenie č. 23/2022 zo dňa 07.04.2022
-------------------------------------------------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
− úhradu rozdielu dofinancovania zákazky Nákup technického vybavenia pre triedený
zber v obci Poriadie medzi poskytnutou dotáciou a celkovou kúpnou sumou vo výške
12 528 EUR z rezervného fondu obce Poriadie
Dôvodová správa :
Poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt Nákup technického vybavenia pre
triedený zber v obci je na základe rozpočtu projektu z roku 2020. Kúpna cena na základe
verejného obstarávania je vyššia ako poskytnutá dotácia a 5 %-tná spoluúčasť obce. Rozdiel
bude uhradený z rezervného fondu obce.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval poslancom o možnosti poskytnutia
finančného príspevku na humanitárnu krízu súvisiacu s vypuknutím vojnového konfliktu na
Ukrajine cez Združením miest a obcí Slovenska.
Uznesenie č. 24/2022 zo dňa 07.04.2022
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3, písm. h) a písm. p)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
schvaľuje
−
Zmluvu o spolupráci medzi obcou Poriadie a Združením miest a obcí Slovenska,
na základe ktorej budú uvedenej organizácií poskytnuté finančné prostriedky v
objeme 677 € z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia
humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine,
najmä v súvislosti so zabezpečovaním základných životných potrieb občanov
Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo im bol priznaný status

dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým
konfliktom na Ukrajine
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržali sa: Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
___________________________________________________________________________
12. Diskusia.
----------------Starosta informoval poslancov o dodávke elektrickej energie od spoločnosti Stredoslovenská
energetika a.s., Žilina a o zvýšení ceny za energie v obci Poriadie. Pán poslanec Miroslav
Pražienka mal pripomienku na vypínanie verejného osvetlenie v nočných hodinách v čase
0:00 – 5:00 hod. Zamestnanci Obecného úradu urobia finančnú analýzu, aká by bola úspora.
Starosta obec informoval o príprave projektovej dokumentácie pre chodníky v centrálnej časti
smerom k zastávke SAD U Vojtkov.
Starosta informoval poslancov o schválení projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k
prírodným a kultúrnym dedičstvám v prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty
vybudovaním sprievodnej cyklistickej infraštruktúry“.
Viacerí poslanci sa informovali o možnosti zvýšenia príspevku na stravu pre dôchodcov.
Starosta obce zároveň informoval o nutnosti zmeny sumy za stravu v Materskej škole
Poriadie, nakoľko školská jedáleň nedokáže pokryť výdavky na stravu. Starosta obce pripraví
potrebnú úpravu VZN pre príspevok na stravu dôchodcom i zmenu pásma školskej jedálne.
Starosta obce informoval poslancov o výmene ústredne verejného rozhlasu, oprave oplotenia
Materskej školy a postupnej realizácii stojísk pre nádoby na separovaný odpad.
Starosta informoval poslancov, že v nedeľu 10. 4. 2022 bude v Kultúrnom dome podujatie
Jarný slnovrat a jarné upratovanie v obci Poriadie bude 14.04.2022.
13. Záver
-------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

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

----------------------------------------------------Slávka Bachoríková, Stanislav Duga
Overovatelia zápisnice

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

