Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 26.01.2017 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tíţik, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Praţienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Osprav.
Miroslav Praţienka, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 15.12.2016
5. Prejednanie spôsobu vývozu triedeného odpadu v obci.
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku z p. č. 25972 v k. ú. Poriadie.
7. Prejednanie návrhu IBV Dolný Výhon – u Klasovitých.
8. Návrh na Plán Kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2017.
9. Prejednanie doplatku za ďalšiu smetnú nádobu.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

1. Zahájenie.
-------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných päť poslancov
zo siedmych čo je nadpolovičná väčšina prítomných, z toho dôvodu bolo obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia
--------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
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Uznesenie číslo 1/2017 zo dňa 26.01.2017
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 12, ods.5:
I. p r e r o k o v a l o
-

návrh programu rokovania OZ v Poriadí dňa 26.01.2017

II. s c h v a ľ u j e
- nasledovný program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 26.01.2017
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 15.12.2015
5. Prejednanie spôsobu vývozu triedeného odpadu v obci.
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti pozemku z p. č. 25972 v k. ú. Poriadie.
7. Prejednanie návrhu IBV Dolný Výhon – u Klasovitých.
8. Návrh na Plán Kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2017.
9. Prejednanie doplatku za ďalšiu smetnú nádobu.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Stanislava Dugu a posl. Slávku
Bachoríkovú.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 15.12.2016
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 2/2017 zo dňa 26.1.2017
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí § 11, ods. 1.
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I.
II.
-

vykonalo
v spolupráci s kontrolórkou a starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré
sa konalo dňa 15.12.2016
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 15.12.2016.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Prejednanie spôsobu vývozu triedeného odpadu v obci.
-----------------------------------------------------------------------------Starostka obce predloţila zasadnutie OZ spôsob vývozu triedeného odpadu v našej obci.
Občania budú i naďalej dávať triedený odpad do kontajnerov. Triedený odpad bude vyváţať
firma Brantner Slovakia, s.r.o., z jednotlivých stanovíšť: Sekule, u Vojtkov, Sovinec,
u Vlčkov, u Klasovitých Dolný Výhon, bytovky, pri ihrisku, Kolónia. Triedený odpad zo
stanovíšť u Durcov a Šlahorová sa bude preváţať do zberového dvora za kultúrny dom.
Firma Brantner dodá do obce 1100 litrové kontajnerové nádoby a to 2 ks na plasty, 2 ks
na kovy, 2 ks na tetrapaky, 4 ks na papier a 11 ks na sklo. Vývoz bude v priebehu roka podľa
jednotlivých komodít nasledovne:
- plasty 1 x za mesiac,
- kovy 4x za rok,
- tetrapaky 4 x za rok,
- papier 4 x za rok,
- sklo 4 x za rok
Uznesenie číslo 3/2017 zo dňa 26.01.2017
----------------------------------------------------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.
II.

prerokovalo
spôsob vývozu triedeného odpadu v obci Poriadie
súhlasí
s navrhnutým spôsobom vývozu triedeného odpadu nasledovne
- odpady bude vyváţať spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. z jednotlivých
stanovíšť – Sekule, u Vojtkov, Sovinec, u Vlčkov, u Klasovitých, Dolný Výhon,
bytovky, pri ihrisku, Kolónia. Stanovištia u Durcov a Šlahorová obec sústredí na
stanovište Kolónia.
- plasty 1x za mesiac
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- kovy – 4x za rok
- tetrapáky – 4x za rok
- papier – 4x za rok
- sklo – 4x za rok
Do obce budú dodané 2 ks 1100 l nádoby na plasty, 2 ks 1100 l nádoby na kovy, 2
ks 1100 l nádoby na tetrapáky, 4 ks 1100 l nádoby na papier a 11 ks 1100 l nádob
na sklo.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie časti p. č. 25972 v k. ú. Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom OZ ţiadosť p. Dušana
Praţienku, bytom Poriadie č. 295 na odpredaj časti pozemku z p. č. 25972 v k. ú. Poriadie.
Časť z tejto parcely ţiadatelia uţívajú a nachádza sa v oplotenej časti dvora a záhrady
a pretína parcelu ktorú vlastnia.
Uznesenie číslo 4/2017 zo dňa 26.01.2017
----------------------------------------------------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
ţiadosť Dušana Praţienku a Anny Praţienkovej, trvale bytom Poriadie 295 o odpredaj
pozemku - časť parcely č. 25972 v k. ú. Poriadie.

II.

schvaľuje

návrh na odpredaj časti pozemku p. č. 25972 v k. ú Poriadie vo výmere cca 92 m2 za
predpokladu, ţe bude vypracovaný geometrický plán na oddelenie pozemku a znalecký
posudok na stanovenie ceny pozemku.
Odôvodnenie: Ide o časť parcely, ktorá sa nachádza v oplotenej časti dvora a záhrady
ţiadateľov. Ţiadatelia tento pozemok uţívali ako vlastný od roku 1993.Pred rokom 1993
ho uţívala taktieţ rodina Praţienková. Nepouţíva sa na prechod na iné pozemky. Za
účelom rozdelenia spoluvlastníctva bol v roku 1993 vypracovaný geometrický plán,
v ktorom bola určená parcela č.25978/6 ako komunikácia, ktorá je v spoluvlastníctve
vlastníkov okolitých nehnuteľností. Z toho dôvodu časť parcely č. 25972 nespĺňa
v minulosti poţadovaný účel.
Hlasovanie poslancov:
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Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Prejednanie návrhu IBV Dolný Výhon – u Klasovitých
-------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce informovala poslancov o liste, ktorý poslala vlastníkom pozemkov v k.ú.
Poriadie – u Klasovitých. Občania sa spätne vyjadrili, ţe by uvedené pozemky odpredali
avšak za cenu cca 10,00 Eur za m2. Zároveň je potrebné u geodeta zistiť či máme priestor za
priekopou na vybudovanie inţinierskych sietí.
Uznesenie číslo 5/2017 zo dňa 26.01.2017
----------------------------------------------------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)
- berie na vedomie podanú informáciu
ohľadom IBV Dolný Výhon – u Klasovitých.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8.Návrh na Plán kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo predloţený návrh Plánu kultúrnovýchovnej činnosti na rok 2017.
Uznesenie číslo 6/2017 zo dňa 26.01.2017.
-------------------------------------------------------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 Plán kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2017.
II.

schvaľuje
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18. februára 2017 – detský maškarný ples /obec/
25. februára 2017 – obecný ples /obec/
2. apríla 2017 – Veľkonočné stretnutie / obec v spolupráci s JDS/
29. apríla 2017 - Stavanie mája
3. júna 2017 - Deň detí / OŠK, obec/
30. júla 2017 - Turistický pochod na Veľkú Javorinu
5. augusta 2017 - súťaţ vo varení guláša / hrať bude Myjavská heligónka/
3. september 2017 – autobusový zájazd do Viedne
13. októbra 2017 – Posedenie s dôchodcami /obec/
13,14,15 októbra 2017 - Výstava ovocia a zeleniny spojené s ochutnávkou jedál / ZO
SZZ/
- 26. novembra 2017 – Adventné popoludnie /obec, ZO SZZ/ / skupina Zvončeky
z Košarísk/
- 9. decembra 2017 – Mikulášska zábava /OŠK/
- 26. decembra 2016 – Štefanský pochod na Veľkú Javorinu
-

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9. Prejednanie doplatku za ďalšiu smetnú nádobu.
------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom OZ Poriadie poţiadavku
od občanov:
- moţnosť zakúpenia ďalšej nádoby na vývoz TKO, v zimnom období im nepostačuje vývoz
1 x za dva týţdne, nakoľko kúria uhlím
- občania zdravotne ťaţko postihnutí, ktorí pouţívajú hygienické potreby
- domácnosť kde majú deti do 2 rokov a pouţívajú plienky.
Uznesenie číslo 7/2017 zo dňa 26.01.2017
------------------------------------------------------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.
-

návrh na doplatok na ďalšiu smetnú nádobu pre deti do 2 rokov, občanov pre
zdravotne ťaţko postihnutých, ktorí potrebujú hygienické potreby, občanom ktorým
nepostačuje vývoz v zimnom období 1x za dva týţdne
II.

-

prerokovalo

schvaľuje

doplatok za ďalšiu smetnú nádobu pre rok 2017 nasledovne:
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- deti do 2 rokov, občania zdravotne postihnutí, ktorí potrebujú hygienické potreby –
bezplatne
- občania, ktorým nepostačuje vývoz 1x za dva týţdne – doplatok za druhú nádobu do
výšky skutočných nákladov za dve nádoby. Náklady na jednu nádobu ročne činia 40 €.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

10. Rôzne.
---------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o tom, ţe firma
GALILEO nám bude robiť návrh na novú webovú stránku pre obec. Bude podpísaná zmluva.
Taktieţ starostka informovala o potrebe zakúpenia nových stoličiek do kultúrneho domu
Poriadie. Poslanci súhlasili s kúpou avšak je potrebné doriešiť farbu stoličiek a ich
prevedenie.
Uznesenie číslo 8/2017 zo dňa 26.01.2017
------------------------------------------------------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 na zakúpenie stoličiek do KD Poriadie

II. s c h v a ľ u j e
zakúpenie stoličiek do KD Poriadie.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

11. Diskusia.
Posl. Ľubomír Smyčka informoval o tom, ţe nesvieti lampa pri čísle domu 294,
ďalej sa pýtal na moţnosť začať budovať IBV smerom na Rudník.
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12. Záver.
--------------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Poriadie a poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

------------------------------------------------------Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce

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

-------------------------------------------------------Anna Pražienková, zapisovateľka
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