Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 02.08.2012 o 17,00 hodine
v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Osprav. :
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Ďalší prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie zápisnice
2. Určenie overovateľov zápisnice a kontrola uznesení.
3. Prejednanie žiadosti p. Pavla Černáka a Márie Černákovej, Gromovova 2/12, 907 01
Myjava o predĺženie lehoty na vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného
domu.
4. Požiadavky materskej školy na údržbu MŠ.
5. Informácia o geodetickom zameraní lesnej cesty Jastrabinec – Formanec.
6. Prejednanie návrhu dispozičného riešenia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku.
7. Prerokovanie Správy nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.1.2011 a Výročnej správy obce za rok 2011
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie, schválenie programu.
------------------------------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 19/2012
----------------------------------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 programu rokovania OZ v Poriadí dňa 02.08.2012
II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 02.08.2012 v tomto znení:
1. Otvorenie, schválenie zápisnice
2. Určenie overovateľov zápisnice a kontrola uznesení.
3. Prejednanie žiadosti p. Pavla Černáka a Márie Černákovej, Gromovova 2/12, 907 01
Myjava o predĺženie lehoty na vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu.
4. Požiadavky materskej školy na údržbu MŠ.
5. Informácia o geodetickom zameraní lesnej cesty Jastrabinec – Formanec.
6. Prejednanie návrhu dispozičného riešenia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku.
7. Prerokovanie Správy nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2011 a Výročnej správy obce za rok 2011.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov.
----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na
predchádzajúcom zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sú splnené.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje poslancov
Bc. Martinu Novotnú a Mgr. Martina Pražienku.

3. Prejednanie p. Pavla Černáka a manželky Márie Černákovej, bytom
Gromovova 2/12, 907 01 Myjava o predĺženie lehoty na vydanie stavebného
povolenia na výstavbu rodinného domu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová prečítala žiadosť p. Pavla Černáka a manželky
Márie Černákovej, bytom Gromovova 2/12, 907 01 Myjava o predĺženie lehoty na vydanie
stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu. V kúpnej zmluve V25/2010 p. Černák
a jeho manželka Mária kúpili v roku 2010 od obce Poriadie stavebný pozemok p. č. 26882/35

vo výmere 808 m2 v k. ú. Poriadie za účelom výstavby rodinného domu. Vo vyššie uvedenej
zmluve bol záväzok kupujúcich začať s výstavbou rodinného domu na základe právoplatného
stavebného povolenia v termíne do 30.06.2012. Nakoľko do tohto termínu nezačali
s výstavbou rodinného domu požiadali obec o posunutie termínu na dobu neurčitú. Obecné
zastupiteľstvo v Poriadí žiadosť prerokovalo a prijalo možnosť posunúť tento termín do
31.12.2012.
Uznesenie číslo 20/2012
----------------------------------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):
prerokovalo
Žiadosť p. Pavla Černáka a manželky Márii Černákovej, bytom Gromovova 2/12, 907 01
Myjava o predĺženie lehoty na vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1. ku kúpnej zmluve V25/2010 zo dňa 14.01.2010 na kúpu stavebného pozemku
p. č. 26882/35 výmera 808 m2 ,v ktorom bude uvedené posunutie termínu výstavby
rodinného domu na základe právoplatného stavebného povolenia do 31.12.2012.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo:0

4. Požiadavky materskej školy na údržbu MŠ.
-------------------------------------------------------------Starostka predložila poslancom OZ Poriadie požiadavky riaditeľky MŠ p. Pribišovej na
údržbu MŠ Poriadie :
1. Záhrada MŠ je oplotená ale nedá sa zamknúť predná bránka, nakoľko sa nedá zatvoriť
veľká brána a bránka od lesa chýba od času, keď sa kopal rigol pre elektrický kábel na
futbalové ihrisko
2. Prístup do MŠ má prepadnutý chodník – betón je polámaný, vyčnieva v rôznej úrovni, pri
páde si môže dieťa / rodič poraniť tvár, zlomiť končatinu/
3. Dva schody pred vchodom sú rozsypané, chýba im protišmykové obloženie
4. Na záhradnom domčeku odhníja konštrukcia od zeme, hranol je porušený, po zime môže
domček spadnúť a niekoho zraniť
5. Drevo na stoloch a laviciach na dvore je prehnité, deti sa môžu zraniť
6. Pieskovisku chýba obloženie, obrubníky sú iba betónové, chýba zakrytie, aby tam
nenechávali výkaly mačky a psi – plachta je zakúpená v MŠ, drevo priviezol Rastislav
Bielčik, treba zhotoviť rám

7. Hydrant po vodároch pred budovou nie je dostatočne zakrytý zeminou, deti pri pobyte
vonku, alebo po príchode/odchode sa môžu zraniť
8. V umyvárni detí je nefunkčná regulácia teplej vody, deti sa musia umývať iba v studenej
vode a to aj zúbky
9. Jedno WC detí je nefunkčné, nesplachuje a netesní záchodová misa, je pokazené
záchodové sedátko, ktoré sa v obchode nedá kúpiť
10. Žumpa vyteká do skládky uhlia, po vývoze veľmi zapácha čpavkom vo WC detí a aj na
poschodí, lenže tam sa nedá vetrať nie je tam okno.
Obecné zastupiteľstvo zobralo požiadavky na vedomie a ukladá pracovníkom Obecného
úradu tieto požiadavky zabezpečiť nasledovne:
K bodu 1. – prednú bránku sa pokúsiť natiahnúť a vyrovnať, zadnú bránku natrieť a znovu
osadiť
2. - prepadnutý chodník bude dobetónovaný
3. – schody budú obložené protišmykovou dlažbou
4. – záhradný domček vymeniť hranol
5. - drevo na laviciach a stoloch vymeniť
6. - na pieskovisko zakúpiť sieťku a skúsiť to ušiť ako na spôsob napínacej plachty
7. - požiadať BVS o zníženie hydrantu
8, 9, 10, - tieto požiadavky dohodnúť s p. Holčíkom
Uznesenie číslo 21/ 2012
----------------------------------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
požiadavky materskej školy na údržbu MŠ.
 II. u k l a d á
pracovníkom Obecného úradu v Poriadí zabezpečiť požiadavky nasledovne:
1. – prednú bránku sa pokúsiť natiahnúť a vyrovnať, zadnú bránku natrieť a znovu
osadiť
2. - prepadnutý chodník bude dobetónovaný
3. – schody budú obložené protišmykovou dlažbou
4. – záhradný domček vymeniť hranol
5. - drevo na laviciach a stoloch vymeniť
6. - na pieskovisko zakúpiť sieťku a skúsiť to ušiť ako na spôsob napínacej plachty
7. - požiadať BVS o zníženie hydrantu
8, 9, 10, - tieto požiadavky dohodnúť s p. Holčíkom
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo:0

5. Informácia o geodetickom zameraní lesnej cesty Jastrabinec – Formanec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov OZ Poriadie
o geometrickom pláne č. 243-022/12 zo dňa 17.05.2012 na oddelenie pozemku cesty
Poriadie - Jastrabinec – Formanec pre usporiadanie vlastníckych vzťahov. Je potrebné
vykúpiť cca 1117 m2 pozemkov od súkromných osôb a 63 m2 zabezpečiť delimitačným
protokolom z mesta Myjava na obec. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo začať postupne
s výkupom pozemkov, vlastníkom pozemkov bude ponúknutá cena 1,5 Eur za m2. V prípade,
že v budúcnosti by obce žiadala na opravu cesty tak je potrebné, aby táto cesta bola majetkoprávne usporiadaná.
Uznesenie číslo 22/2012
----------------------------------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
informáciu o geodetickom zameraní lesnej cesty Poriadie - Jastrabinec -Formanec.
 II. b e r i e na v e d o m i e
informáciu o geodetickom zameraní lesnej cesty Poriadie - Jastrabinec – Formanec.
 III. u k l a d á
pracovníkom Obecného úradu vyzvať vlastníkov k prejednaniu o odpredaj
novovytvorených parciel.
 s ch v a ľ u j e
nákupnú cenu za 1 m2 pozemku 1,50 €.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo:0
6. Prejednanie návrhu dispozičného riešenia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom
ihrisku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o vypracovanom projekte
na výstavbu šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku. Projektant Ing. Fedor Siváček
navrhol dispozičné riešenie šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku. Poslanec Ing.
Peter Volár po preštudovaní dispozičného riešenia šatní a sociálnych zariadení
mal nasledovné pripomienky:
 miestnosť pre funkcionárov
 sprchovací kúty – nie - urobiť otvorené sprchy
 rozhodcovia sprchu spojiť s WC

 prehodnotiť zrušenie umývadiel ako samostatné miestnosti pri WC – šatne –
navrhnúť zásteny ako v TESCU
 WC vozičkári
 kotolňa – dvojkrídlové dvere, alebo bránu
 či nie je možné spojiť WC – domáci + cudzí
 skúsiť sociálne pre hostí prehodnotiť ku kotolni vzadu
 strecha - vpredu 2m okap
Zároveň bola vznesená pripomienka od členov OŠK ako je to z hranicou obecných pozemkov
za ihriskom, zistiť u geodeta Ing. Bunčiaka skutočný stav. Aby sa v budúcnosti mohol
nadstaviť plot pri p. Dugovi , aby mu tam nepadala lopta a taktiež dorobiť úpravu terénu
medzi ihriskom a oplotením. .
Uznesenie číslo 23/2012
----------------------------------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 dispozičného riešenia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku.











II. u k l a d á prekonzultovať s projektantom nasledovné pripomienky
miestnosť pre funkcionárov
sprchovací kúty – nie - urobiť otvorené sprchy
rozhodcovia sprchu spojiť s WC
prehodnotiť zrušenie umývadiel ako samostatné miestnosti pri WC – šatne –
navrhnúť zásteny ako v TESCU
WC vozičkári
kotolňa – dvojkrídlové dvere, alebo bránu
či nie je možné spojiť WC – domáci + cudzí
skúsiť sociálne pre hostí prehodnotiť ku kotolni vzadu
strecha - vpredu 2m okap

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo:0

7. Prerokovanie Správy nezávislého auditora o overení účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2011 a Výročnej správy obce za rok 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslanci OZ v Poriadí na svojom zasadnutí prerokovali Správu nezávislého auditora
o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 a taktiež prerokovali Správu o overení
súladu Výročnej správy obce Poriadie s účtovnou závierkou zostavenou za rok 2011. Uvedené
dokumenty zobrali na vedomie.
Uznesenie číslo 24 /2012
----------------------------------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
Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011.
 II. b e r i e na v e d o m i e
Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

Uznesenie číslo 25 /2012
----------------------------------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
Správu o overení súladu Výročnej správy obce Poriadie s účtovnou závierkou
zostavenou k 31.12.2011.
 II. b e r i e na v e d o m i e
Správu o overení súladu Výročnej správy obce Poriadie s účtovnou závierkou
zostavenou k 31.12.2011, vyhotovenú 24.04.2012 Ing. Teréziou Urbanovou,
zodpovednou auditorkou.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
8. Rôzne.
--------------

Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila cenovú ponuku firmy Myprint Myjava
na zhotovenie orientačných tabúl do obce Poriadie.
Uznesenie číslo 26/ 2012
---------------------------------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
Informáciu o zakúpení orientačných tabúl do katastra obce Poriadie s označením
lokality Jastrabinec, Formanec, Šlahorová, Lipovec.
 II. s c h v a ľ u j e
Zakúpenie orientačných tabúl do katastra obce Poriadie s označením lokality
Jastrabinec, Formanec, Šlahorová, Lipovec.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo:5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Uznesenie číslo 27/2012 zo dňa 02.08.2012
--------------------------------------------------------

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, schvaľuje dodatok
k uzneseniam číslo 20/2005, 29/2006, 29/2007, 35/2008, 36/2009, 34/2010, 43/2010,
17/2011, 33/2011 na základe zákona č. 596/2003 v štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 8, ods. 2, školský obvod základnej
školy pre obec Poriadie nasledovne:
- pre súpisné čísla 166, 314, 297 z obce Poriadie a Uhlířová Jana, bytom Poriadie stanovuje
školský obvod Základnú školu v Myjave, Štúrova 18, 907 01 Myjava
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

9. Diskusia.
----------------Poslanec Mgr. Martin Pražienka informoval, že OŠK plánuje dňa 1.9.2012 zorganizovať
futbalový turnaj za účasti futbalových družstiev obcí Poriadie, Rudník, Papraď.

10. Záver.
------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila starostka obce Ing. Zuzana
Boskovičová, ktorá poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

---------------------------------------Zapísala:

-----------------------------------------Overovatelia:

