Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 03.02.2011 o 17,00 hodine
v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Osprav. :
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Ďaľší prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Prejednanie Cezhraničnej spolupráce s obcou Hrubá Vrbka, možnosť zapojenia do
projektu financovaného z prostriedkov EÚ na úseku požiarnej ochrany.
5. Návrh na vydávanie obecných novín.
6. Schválenie odpredaja stavebného pozemku p.č. 26882/40 na základe ponuky.
7. Prehodnotenie splnenia požiadaviek od občanov v jednotlivých obvodoch z minulého
volebného obdobia.
8. Diskusia.
9. 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 11 /2011
----------------------------------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.
prerokovalo
 návrh programu rokovania OZ v Poriadí dňa 03.02.2011
II.
schvaľuje
 program rokovania OZ v Poriadí dňa 03.02.2011 nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu.
Kontrola uznesení.
Určenie overovateľov zápisnice.
Prejednanie Cezhraničnej spolupráce s obcou Hrubá Vrbka, možnosť zapojenia do
projektu financovaného z prostriedkov EÚ na úseku požiarnej ochrany.
Návrh na vydávanie obecných novín.
Schválenie odpredaja stavebného pozemku p.č. 26882/40 na základe ponuky.
Prehodnotenie splnenia požiadaviek od občanov v jednotlivých obvodoch z minulého
volebného obdobia.
Diskusia.
Záver.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice
Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na
predchádzajúcom zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sú splnené.
Uznesenie číslo 12 /2011
----------------------------------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.
prerokovalo
 návrh na rekonštrukciu elektroištalácie v prenajímaných miestnostiach v prístavbe
Kultúrneho domu Poriadie
II.
schvaľuje
- rekonštrukciu elektroinštalácie v prenajímaných miestnostiach v prístavbe Kultúrneho
domu Poriadie na náklady obce a zabudovanie podružných elektromerov na náklady
nájomcu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

3. Určenie overovateľov zápisnice
_________________________________

Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová poveruje overovateľov zápisnice: poslancov Bc.
Martinu Novotnú a Mgr. Martina Pražienku.
4. Prejednanie Cezhraničnej spolupráce s obcou Hrubá Vrbka, možnosť

zapojenia do projektu financovaného z prostriedkov EÚ na úseku
požiarnej ochrany.
________________________________________________________________
Starostka obce predložila poslancom návrh Cezhraničnej spolupráce s obcou Hrubá Vrbka,
s možnosťou zapojenia sa do projektu financovaného z prostriedkov EÚ na úseku požiarnej
ochrany. Obec Hrubá Vrbka, chce v rámci projektu financovaného z prostriedkov EÚ na
úseku požiarnej ochrany požiadať finančné prostriedky na požiarny automobil a keďže naša
obec by bola ich partnerom museli by sme aj my požiadať o požiarny automobil. Podľa
predbežnej kalkulácie by obec potrebovala na spolufinancovanie tohto projektu cca 8 tis. Eur.
Požiarny automobil je pre obec toho času dosť nevýhodná investícia, keďže obec dostáva
menej finančných prostriedkov, chce uprednostniť financovanie iných akcií. Z toho dôvodu
poslanci OZ rozhodli o pozastavení spolupráce s obcou Hrubá Vrbka.
Uznesenie číslo 13 /2011
----------------------------------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.
prerokovalo
 prejednanie Cezhraničenj spolupráce s obcou Hrubá Vrbka, možnosť zapojenia do
projektu financovaného z prostriedkov EÚ na úseku požiarnej ochrany
II.
ruší
 Cezhraničnú spoluprácu s obcou Hrubá Vrbka s tým, že obec Poriadie sa nebude
podieľať na možnosti zapojiť sa do spoločného projektu financovaného z prostriedkov
EÚ na úseku požiarnej ochrany
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

5. Návrh na vydávanie obecných novín.
______________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila návrh na vydávanie obecných novín.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo , že budeme vydávať obecné noviny pod názvom „Naše
Poriadie“, budú vychádzať štvrťročne, obsahová náplň bude miestne dianie v obci.

Uznesenie číslo 14 /2011
----------------------------------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.
prerokovalo
- návrh na vydávanie obecnej periodickej tlače pod názvom „Naše Poriadie“, 4x ročne
II.
s chvaľuje
- vydávanie obecnej periodickej tlače pod názvom „Naše Poriadie“ 4 x ročne
III.
ukladá
- zamestnancom obce zabezpečiť zápis do zoznamu periodickej tlače na Ministerstve
kultúry SR
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

6. Schválenie odpredaja stavebného pozemku p.č. 26882/40 na základe
ponuky.
________________________________________________________________
Obec Poriadie uverejnila na svojej webovej stránke a v týždenníku Kopaničiar expres
oznam na odpredaj nehnuteľného majetku: konkrétne sa jedná o pozemok p.č. 26882/40 –
ostatná plocha vo výmere 854 m2 v k.ú. Poriadie. V stanovenom termíne bola doručená iba
jedna cenová ponuka. Uvedená cenová ponuka spĺňala všetky predpísané kritériá.
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila na Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
cenovú ponuku p. Vladimíra Šimka, bytom Myjava, Dolná štvrť 365/8 o odkúpenie pozemku
p.č. 26882/40 vo výmere 854 m2 na výstavbu nového rodinného domu. V uvedenej cenovej
ponuke bola ponúknutá cena za m2 pozemku 6,30 €. Taktiež bola uhradená zábezpeka vo
výške 500,00 EUR. Obecné zastupiteľstvo v Poriadí schvaľuje odpredaj pozemku pre p.
Vladimíra Šimku bytom Myjava, Dolná štvrť 365/8 vo výmere 854 m2 cena 6,30 Eur/m2.
Uznesenie číslo 15 /2011
----------------------------------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.
prerokovalo
- žiadosť Vladimíra Šimku, bytom Myjava, Dolná štvrť 365/8 o odkúpenie pozemku
p.č. 26882/40 vo výmere 854 m2 v k.ú. Poriadie na výstavbu nového rodinného domu
II.

schvaľuje

- odpredaj pozemku – parcela č. 26882/40 o výmere 854 m2 pre žiadateľa p. Vladimíra
Šimku, bytom Myjava, Dolná štvrť 365/8. Cena pozemku je 6,30 € za m2. Uvedený
pozemok je určený ako stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu . Obecné
zastupiteľstvo
poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na právne
zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností. Kúpnopredajnú zmluvu zabezpečí
predávajúci. Všetci náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľností znáša
kupujúci.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

7. Prehodnotenie splnenia požiadaviek od občanov v jednotlivých obvodoch
z minulého volebného obdobia.
________________________________________________________________

Tento bod programu sa bude opätovne prejednávať na ďalšom zasadnutí OZ.

8. Rôzne.
______________
Starostka obce položila poslancom OZ otázku akým spôsobom sa vykonajú preventívne
protipožiarne kontroly pre občanov:
1. Obhliadkou v jednotlivých domácnostiach vo svojom obvode?
2. Brožúrou?
3. Zabezpečiť prostredníctvom preventivára prednášku pre občanov?
Poslanci OZ Poriadie sa dohodli, že bude vypracovaná nová brožúrka, ktorú roznesú do
domácností a taktiež zabezpečiť prostredníctvom preventivára prednášku pre občanov
v Kultúrnom dome Poriadie v priebehu mesiaca marec 2011.
Uznesenie číslo 16 /2011
----------------------------------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.
schvaľuje
- preventívne protipožiarne kontroly pre občanov prostredníctvom vydanej brožúry a
prednášky pre občanov, ktorá sa uskutoční v priebehu mesiaca 2011 v Kultúrnom dome
Poriadie.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0
p. Pražienková, účtovníčka obce predložila poslancom návrh na vytvorenie školského
obvodu pre súpisné číslo 69 a taktiež pre súpisné čísla 262 a 268 z obce Poriadie.
Uznesenie číslo 17/2011
-------------------------------------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
a 43/2010 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 číslo 69 z obce Poriadie stanovuje školský obvod Základnú školu
v Myjave, Viestova 1, 907 01 Myjava.
- pre súpisné číslo 262 a 268 z obce Poriadie stanovuje školský obvod Základnú školu ,
Hurbanova ulica 128/25, 916 01 Stará Turá.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo:6
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

9. Záver.
_______________________
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová,
ktorá poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

-------------------------------------zapisovateľka:

--------------------------------------

overovatelia:

