Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 12.12.2019 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
1. Schválenie odpredaja pozemku C KN 24451/1 v k. ú. Poriadie žiadateľke Jane
Valentovej
2. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na dlhodobý prenájom pozemku C
KN 24447/2 a E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie
3. Návrh na zakúpenie podielu v parcele C KN 27529/17 od Anny Pražienkovej
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poriadie
5. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2020 – 2022
6. Rôzne
− Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2019
− Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce OZ Myjavská hasičská história
7. Diskusia
8. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo šesť poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Pán poslanec Jaroslav Tížik sa dostavil na zasadnutie OZ Poriadie po prerokovaní bodu 7,
z toho dôvodu hlasoval až od bodu 8.

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 66/2019 zo dňa 12.12.2019
--------------------------------------------------------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 12.12.2019 nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Schválenie odpredaja pozemku C KN 24451/1 v k. ú. Poriadie žiadateľke Jane
Valentovej
6. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na dlhodobý prenájom pozemku C
KN 24447/2 a E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie
7. Návrh na zakúpenie podielu v parcele C KN 27529/17 od Anny Pražienkovej
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poriadie
9. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2020 – 2022
10. Rôzne
− Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2019
− Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce OZ Myjavská hasičská história
11. Diskusia
12. Záver

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
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 poslankyňu Slávku Bachoríkovú a poslanca Ing. Petra Volára.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia uložené
na minulom zasadnutí sú priebežne splnené.
Uznesenie číslo 67/2019 zo dňa 12.12.2019
--------------------------------------------------------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 23.09.2019

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

5. Schválenie odpredaja pozemku C KN 24451/1 v k. ú. Poriadie žiadateľke
Jane Valentovej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe
žiadosti Jany Valentovej na odpredaj pozemku C KN 24451/1 - záhrada o výmere 299 m2 v
k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 68/2019 zo dňa 12.12.2019.
------------------------------------------------------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
− odpredaj pozemku – C KN 24451/1 – záhrada o výmere 299 m2 v k. ú Poriadie, v
podiele 1/1 žiadateľke Jane Valentovej za kúpnu cenu 10,63 €/m2 pôdy, 163,65
€/studňa, čo predstavuje celkovú cenu 3 342,02 € 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 parcela číslo 24451/1 susedí s pozemkami kupujúcej (C KN 24444 a C KN
24445) , čím dôjde k sceleniu pozemku
o Obec Poriadie nemá pre danú parcelu iné využitie. Pozemok je pre obec
prebytočný majetok.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. znalecký posudok, vypracovanie kúpnej zmluvy
a poplatok za návrh na vklad znáša kupujúca strana.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne úkony pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

6. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na dlhodobý prenájom
pozemku C KN 24447/2 a E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh na dlhodobý prenájom pozemkov na
základe žiadosti Dušana Devána a Viery Devánovej na pozemky C KN 24447/2 - záhrada
o výmere 361 m2 a E KN 24447/3 orná pôda o výmere 31 m2 k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 69/2019 zo dňa 12.12.2019
-----------------------------------------------------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 :
neschvaľuje
− dlhodobý prenájom pozemkov – C KN 24447/2 záhrada o výmere 361 m2 v k. ú.
Poriadie, E KN 24447/3 orná pôda o výmere 31 m2 v k. ú. Poriadie, obe v podiele 1/1
žiadateľom Dušanovi Devánovi a Viere Devánovej.
Dôvodová správa :
Žiadatelia v žiadosti neuviedli zámer prenájmu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

7. Návrh na zakúpenie podielu v parcele C KN 27529/17 od Anny
Pražienkovej
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odkúpenia pozemku od Anny
Pražienkovej C KN 27529/17 –zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v podiele 5/15
v k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 70/2019zo dňa 12.12.2019
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 – C KN 27529/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
v podiele 5/15 od vlastníčky Anny Pražienkovej za cenu 2,32 €/m2, čo predstavuje
celkovú sumu 17,02 €
Všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľnosti uhradí kupujúca strana, teda
Obec Poriadie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne zastupovanie pri
prevode uvedených nehnuteľností
Dôvodová správa :
Obec Poriadie odkupuje uvedenú parcelu z dôvodu majetkovo-právneho usporiadania
pozemkov pod pôvodným chodníkom k areálu PD Poriadie.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Poriadie
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Poriadie.
Uznesenie číslo 71/2019 zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------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 :
schvaľuje
− Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Poriadie
Dôvodová správa :
Obec Poriadie má v súčasnosti platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2016. Poplatok za komunálny odpad je
vypočítaný na základe príjmov a výdajov za činnosti spojené s nakladaním s odpadmi tak, aby
obec netvorila zisk a ani nedoplácala na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

9. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2020 – 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh rozpočtu obce Poriadie na roky
2020 - 2022.
Uznesenie číslo 72/2019 zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------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 / schvaľuje návrh rozpočtu obce Poriadie na rok 2020 bez uplatňovania
programovej štruktúry nasledovne:
Rok 2020:
Bežné príjmy 323 000,0 Eur
Kapitálové príjmy 42 000,0 Eur
Príjmové finančné operácie
0,0 Eur
--------------------------------------------------------------------------------Rozpočtové príjmy spolu:
365 000,0 Eur
Bežné výdavky 323 000,0 Eur
Kapitálové výdavky 42 000,0 Eur
---------------------------------------------------------------------------------365 000,0 Eur
Rozpočtové výdavky spolu:
Hospodárenie spolu:
0,0 Eur
===================================================
b/ berie na vedomie návrh Viacročného rozpočtu na roky 2021-2022 bez
uplatňovania programovej štruktúry
Rozpočet:
Bežné výdavky

2021

2022

328 710,0

330 710,0

0

Kapitálové výdavky
Rozpočtové výdavky spolu

328 710,0

0
330 710,0

Bežné príjmy

328 710,0

330 710,0

500,0

500,0

0
329 210,0

0
331 210,0

500

500

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

Hospodárenie celkom

Dôvodová správa :
Finančné hospodárenie obce Poriadie na roky 2020 – 2022 sa predkladá v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá zostaviť viacročný rozpočet
na 3 roky. Návrh rozpočtu na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný.
Účtovníčka obce pani Anna Pražienková podala bližšie informácie o viacročnom rozpočte
obce Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

10. Rôzne
Účtovníčka obce pani Anna Pražienková predložila návrh zmeny rozpočtu obce Poriadie
na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019.
Uznesenie číslo 73/2019 zo dňa 12.12.2019
-------------------------------------------------------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
− III. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Rozpočet:

Schválený
2019
v€

rok Rozpočet III.
po II zmene Zmena
v€
v€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

290150 €
88027 €

290150 €
88027 €

operácie
Príjmové
finančné
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitál. výdavky
Rozpočtové výdavky spolu

0

88500 €

+ 34000 € 324150 €
- 40000 € 88027 €
+ 40000 €
0
88500 €

378177 €
290150 €
87527 €
377677 €

466677 €
290150 €
107027 €
397177 €

0
500677 €
+34000 € 324150 €
107027 €
0
0
431177 €

Hospodárenie celkom

+ 500 €

0

0

Po zmene:
v €

+69 500 €

Dôvodová správa :
Rozpočet obce Poriadie je nutné upraviť nasledovne:
Bežné príjmy + 34 000,0 Eur
( podielové dane + 19000,0 €, daň z nehnuteľností + 5000,00 €, príjem z podnikateľskej
činnosti 10000,00 €)
Kapitálové príjmy 40 000,00 Eur preučtované zmena kódu zdroja.
Bežné výdavky + 34 000,0 Eur
(verejná správa + 6500,0 €, kultúrne služby + 2000,00 €, rozvoj obce + 10600,00 €,
vzdelávanie – MŠ + 4900,0 €, podnikateľská činnosť lesníctvo + 10 000,00 €.
Účtovníčka obce pani Anna Pražienková podala bližšie informácie o zmene rozpočtu obce
Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť Občianskeho združenia Myjavská
hasičská história o dotáciu z rozpočtu obce Poriadie.
Uznesenie č. 74/2019 zo dňa 12.12.2019
---------------------------------------------------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 :
neschvaľuje
− dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie Myjavská hasičská história
Dôvodová správa :
Obec Poriadie neschvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Poriadie pre Občianske združenie
Myjavská hasičská história, nakoľko má v obci svoje organizácie ktoré musí tiež podporovať
z rozpočtu obce Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup
batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel s projektovým názvom
"Nákup elektromobilu pre obec Poriadie" v rámci výzvy č. 23140/2019-4210-64696, ktorú
vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 75/2019 zo dňa 12.12.2019
---------------------------------------------------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
− predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in
hybridných elektrických vozidiel s projektovým názvom "Nákup elektromobilu pre
obec Poriadie" v rámci výzvy č. 23140/2019-4210-64696, ktorú vyhlásilo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom
Obec Poriadie,
− zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
− maximálna výška hodnoty projektu bude 22 355 EUR ,
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume - maximálne 14 355 EUR.
Dôvodová správa :
Podpora elektromobility je dôležitou stratégiou Slovenskej republiky. V rámci vyhlásenej
výzvy obce môžu získať dotáciu 8 000 €, čím sa cena nového elektromobilu zníži na

prijateľnú sumu. Kúpou elektromobilu obec zníži svoje náklady na dopravu, nakoľko 90 %
jázd obecným automobilom je do vzdialenosti max. 30 km/jedna jazda.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržali sa: Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 Programu obnovy dediny – Činnosť POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku pre projekt „Naučme sa triediť správne
a zodpovedne“.
Uznesenie č. 76/2019 zo dňa 12.12.2019
----------------------------------------------------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
− predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2020 Programu obnovy dediny – Činnosť POD1 - Kvalita životného
prostredia na vidieku pre projekt „Naučme sa triediť správne a zodpovedne“
− zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
− 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 % z celkovej ceny.
Dôvodová správa :
Obec v záujme zlepšiť podiel separovaného odpadu v rámci komunálneho odpadu plánuje
zlepšiť podmienky pri kontajnerových stojiskách. Prostredníctvom projektu by sa vybudovali
informačné panely, ktoré by obyvateľov obce informovali o tom, prečo je potrebné separovať
odpad, aký to má vplyv na životné prostredie, ekonomiku obce a výšku poplatku za KO pre
občana.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 77/2019 zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení a
ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov :

berie na vedomie
− zápisnicu č. 1/2019 Komisie na ochranu verejného záujme OZ v Poriadí zo dňa
23.9.2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

16. Diskusia.
--------------------Starosta obce Poriadie Mgr. Martin Pražienka predložil návrh od dopravného projektanta
na dopravné značenie v osade u Vlčkov, kde je potrebné riešiť prejazd kamiónov po miestnej
komunikácii. I napriek zákazovej značke nákladných automobilov, toto vodiči vôbec
nerešpektujú a jazdia po tejto miestnej komunikácii, čo spôsobuje obmedzovanie našich
občanov, ktorí bývajú v tejto miestnej časti.
Starosta obce informoval o príprave Urbanistickej štúdie Ševčíkové a Kružičkové vŕšky –
etapa II. smer Rudník po starej ceste, kde podľa náčrtu projektanta môže vzniknúť 14
stavebných pozemkov.
Starosta obce informoval o ukončení a vyfakturovaní projektu Spoznajte históriu rokov
meruôsmych v Slovensko – českom pohraničí.
Taktiež podal informáciu o Hasičskej zbrojnici o jej vymaľovaní v interiéri a upevnenie
nápisu ,, Hasičská zbrojnica „
Starosta obce informoval príprave malého projektu Vytvorenie produkčnej záhrady ako
ekoučebny pre MŠ Poriadie / projekt do 5000 €/.
Starosta obce informovalo ukončení opravy vjazdu z miestnej komunikácie na štátnu
cestu v časti obce Poriadie - Dolný Výhon.
Poslanec Jaroslav Tížik mal pripomienku k vyúčtovaniu Domu smútku na Myjave,
nakoľko neboli uhradené všetky faktúry dodávateľov pre Dom smútku od mesta Myjava.
Taktiež sceliť elektromer pre KD, OcÚ a prístavba a dať iba podružné na každú časť
samostatne. Obec by tým ušetrila na poplatkoch za elektromery.

17. Záver.
--------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie. A poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov.

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

--------------------------------------------Slávka Bachoríková, Ing. Peter Volár
Overovatelia zápisnice

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

