Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 07.08.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Osprav. Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 26.06.2018.
5. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie.
6 Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Poriadí na celé nasledujúce obdobie
2018-2022.
7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Poriadie na celé
Funkčné obdobie : 2018-2022.
8. Návrh zmluvy o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych služieb
a Domu smútku na Myjave.
9. Návrh mesta Myjava na opakované prerokovanie rekonštrukcie Domu smútku
na Myjave.
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,
čo je nadpolovičná väčšina 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 39/2018 zo dňa 07.08.2018
-------------------------------------------------------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 07.08.2018

II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 26.06.2018.
5. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie.
6 Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Poriadí na celé nasledujúce obdobie
2018-2022.
7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Poriadie na celé
Funkčné obdobie : 2018-2022.
8. Návrh zmluvy o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych služieb
a Domu smútku na Myjave.
9. Návrh mesta Myjava na opakované prerokovanie rekonštrukcie Domu smútku
na Myjave.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Slávku Bachoríková, posl.
Stanislava Dugu.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 07.08.2018
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
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Uznesenie číslo 40/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí § 11, ods. 1.
I.
II.
-

vykonalo
v spolupráci s kontrolórkou a starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré
sa konalo dňa 26.6.2018
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 26.06.2018.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová podala poslancom OZ návrh zriadenia
Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie ako vnútroorganizačnú jednotku obce Poriadie
a schválenia Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie.
Uznesenie číslo 41/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie v súlade s 11 ods. 4, písm. n, zák. SNR č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- v súlade s § 15 ods.1, písm. b, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor obce Poriadie ako vnútornú
organizačnú jednotku obce Poriadie s plánovaným počtom členov 10.
II. z r i a ď u j e
- Dobrovoľný hasičský zbor obce Poriadie ako vnútornú organizačnú jednotku obce Poriadie
s plánovaným počtom členov 10.

-

III. s c h v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Poriadie

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
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Nehlasovalo: 0

6 Návrh na určenie počtu poslancov OZ v Poriadí na celé nasledujúce
obdobie 2018-2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov OZ Poriadie, že
najneskôr do 17.8.2018 je potrebné určiť počet poslancov v obci na celé nasledujúce obdobie
2018 – 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu občanov v obci, teda naša obec
sa nachádza v rozmedzí od 500 do 1000 obyvateľov a teda môžeme mať najmenej 5
a maximálne 7 poslancov. Volebný obvod bude mať obec jeden. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje 7 poslancov pre ďalšie volebné obdobie 2018 – 2022.
Uznesenie číslo 42/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990
Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na určenie počtu poslancov OZ Poriadie na celé nasledujúce obdobie 2018 - 2022
II. u r č u j e
- 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poriadie na nasledujúce volebné obdobie na
roky 2018 - 2022.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Poriadie na
celé funkčné obdobie : 2018-2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov, že do 17.8.2018 je lehota
na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie rokov 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje na celé volebné obdobie 2018 -2022 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Poriadie na plný úväzok.
Uznesenie číslo 43/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zák. SNR č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. p r e r o k o v a l o
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- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Poriadie na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022
II. u r č u j e
- na celé volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Poriadie na plný
úväzok
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Návrh zmluvy o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych
služieb a Domu smútku na Myjave.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom nový návrh Zmluvy
o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych služieb a Domu smútku na Myjave.
Poslanci OZ Poriadie prerokovali túto zmluvu a nesúhlasia s podpísaním predloženého
návrhu uvedenej zmluvy pokiaľ nebude odčlenená správa prevádzky cintorínov a Domu
smútku Myjava zo správy majetku mesta Myjava.
Uznesenie číslo 44/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie v súlade s § 11 ods. 4, písm. m) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I.
prerokovalo
- predložený návrh zmluvy o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych
služieb a Domu smútku na Myjave.
II.
nes chvaľuje
- predložený návrh zmluvy o spoločnom prevádzkovaní pohrebných a cintorínskych
služieb a Domu smútku na Myjave.
III.
n avrhuje
- ekonomicky odčleniť správu prevádzky cintorínov a Domu smútku Myjava zo správy
majetku mesta Myjava.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
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9. Návrh mesta Myjava na opakované prerokovanie rekonštrukcie Domu
smútku na Myjave.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí prerokovalo financovanie rekonštrukcie Domu smútku na
Myjave. Návrh mesta Myjava bo nasledovný:
a) poskytnutie príslušnej sumy 19.480 € naraz v termíne do 30.9.2018. Prostriedky sa môžu
združiť, dať ako dotácia, či odkúpiť podiel na majetku,
b) poukázanie príslušnej sumy 19.480 € v troch splátkach: IX.2018, III.2019, IX.2019
s navýšením o 10 % na pokrytie nákladov úveru,
c) zvýšením poplatkov za používanie domu smútku na obdobie 4-5 rokov o sumu 1.000,0 €
za obrad. Závisí to od počtu pohrebov a konečných nákladov. Obec by mala možnosť
dotovať svojich obyvateľov.
Poslanci všetky tri možnosti prerokovali a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 45/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie v súlade s § 11 ods. 4, písm. m) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I.
prerokovalo
- návrh mesta Myjava na opakované prerokovanie rekonštrukcie Domu smútku na
Myjave.
II.
schvaľuje
- poskytnutie príslušnej sumy 19.480 € naraz v termíne do 30.09.2018 za podmienky, že
mesto Myjava finančne a ekonomicky odčlení Dom smútku zo Správy majetku mesta
Myjava.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

10. Rôzne.
-----------------Starostka obce predložila poslancom návrh na doplnenie na stanovenie školských obvodov
pre nových žiakov základných škôl pre nový školský rok 2018/2019 nasledovne:
- súp. číslo 40 a 90 stanovuje Základnú školu, Štúrova ulica 18, 907 01 Myjava
Vanesa Gáliková a Lukáš Gálik súpisné číslo 323 stanovuje Základnú školu, Viestova ulica
1, 907 01 Myjava.
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Uznesenie číslo 46/2018 zo dňa 07.08.2018
-----------------------------------------------------------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
- stanovenie školského obvodu pre žiakov základnej školy z obce Poriadie pre súpisné
čísla 40, 90 a 323
II. s c h v a ľ u j e
- dodatok k uzneseniam číslo 20/2005, 29/2006, 29/2007, 35/2008, 36/2009, 34/2010,
43/2010, 17/2011, 33/2011, 27/2012, 13/2013, 23/2013, 36/2014, 63/2015, 53/2016,
49/2017 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 40, 90 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,
Štúrova ul. 18, 907 01 Myjava
 pre súpisné číslo 323 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,
Viestova 1, 907 01 Myjava.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Účtovníčka predložila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na čerpanie rezervného fondu
v roku 2018 nasledovne:
- Nové prvky na detské ihrisko 3500,0 Eur
- Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov v obci 98000,00 Eur
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 43400,00 Eur
- Výkup pozemkov 1000,00 Eur
Uznesenie číslo 47/2018 zo dňa 07.08.2018
-----------------------------------------------------------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 čerpania rezervného fondu za rok 2018 nasledovne
II. s c h v a ľ u j e
čerpanie rezervného fondu v roku 2018 nasledovne:
- Nové prvky na detské ihrisko 3500,00 Eur
- Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov v obci Poriadie 98000,00 Eur
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 43400,00 Eur
- Výkup pozemkov 1000,00 Eur
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom informáciu o projekte
cezhraničnej spolupráce v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika názov projektu : „ Spoznajme históriu rokov Meruôsmych
v slovensko-českom pohraničí“.
Uznesenie číslo 48/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------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 podanie žiadosti o nenávratný príspevok na podanie projektu v rámci Fondu
malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika názov
projektu : „ Spoznajme históriu rokov Meruôsmych v slovensko-českom pohraničí“.
II.

schvaľuje

a) - predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy 1/FMP/6c/I, N pre malé
projekty v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
2014 – 2020 za účelom realizácie projektu : „ Spoznajme históriu rokov Meruôsmych
v slovensko-českom pohraničí“.
b) - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v sume minimálne 1624,91 EUR.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila informáciu o pripravovanom
spoločnom projekte Poriadie - Stará Myjava a Kuželov. Projekt bude v rámci Prioritnej osi
2/Špecifický cieľ 2.1. INTERREG V-A SK-CZ/2015/05 v rámci cezhraničnej spolupráce.
Názov projektu „Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic
k přírodním a kultúrním dědictvím – II. etapa“.
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Uznesenie číslo 49/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------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
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Prioritnej osi 2/Špecifický cieľ 2.1
INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 za účelom realizácie projektu :
„ Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic
k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa“, ktorého ciele sú v súlade s PHSR obce
Poriadie a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
II. s c h v a ľ u j e

a) - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Prioritnej osi 2/Špecifický cieľ
2.1 INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 za účelom realizácie projektu : „ Rozvoj sítě
cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním
dědictvím – II. etapa“, ktorého ciele sú v súlade s PHSR obce Poriadie a programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja.
b) - zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) - zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci v sume minimálne 5 289,12 EUR.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Účtovníčka predložila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 2 na základe schváleného čerpania rezervného fondu v roku 2018
nasledovne:
- Príjmové finančné operácie zvýšiť o 31900,00
- Kapitálové výdavky zvýšiť o 31900,00
Uznesenie číslo 50/2018 zo dňa 07.08.2018
--------------------------------------------------------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
- zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2 na základe schváleného čerpania
rezervného fondu v roku 2018
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II. s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2 na základe schváleného čerpania
rezervného fondu v roku 2018 nasledovne:
- Príjmové finančné operácie zvýšiť o 31900,00
- Kapitálové výdavky zvýšiť o 31900,00
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tížik,
Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

11. Diskusia.
---------------------Poslanec Jaroslav Tížik navrhuje preveriť možnosť osadenia výškovej mechanickej zábrany
na miestnej komunikácii u Vlčkov pri súpisnom čísle 209.
Viacerí poslanci navrhujú dokúpiť 1100 l kontajnery na plasty prípadne i ďalšie kontajnery
na separovaný odpad na jednotlivé stanovištia ktoré nepokrývajú obsah vytriedeného
odpadu.
Taktiež zabezpečiť vytvorenie nového stanovišťa na separovaný odpad pre časť
u Klasovitých.

12. Záver.
---------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Poriadie a poďakovala prítomným na účasť na zasadnutí.

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

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

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