Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 06.11.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Osprav. Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, 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 02.10.2018.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu Viacročného rozpočtu obce Poriadie na roky
2019 - 2021.
6 Prerokovanie a schválenie odpredaja pozemku p. č. 28107/5 a 28107/6 v k. ú.
Poriadie pre žiadateľa M. Ištoka.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. 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.
Uznesenie číslo 59/2018 zo dňa 06.11.2018
--------------------------------------------------------
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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 06.11.2018

II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 02.10.2018.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu Viacročného rozpočtu obce Poriadie
na roky 2019 – 2021.
6. Prerokovanie a schválenie odpredaja pozemku p. č. 28107/5 a 28107/6
v k. ú. Poriadie pre žiadateľa M. Ištoka.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: posl. Slávka Bachoríková, posl. Jaroslav Tížik, posl.
Ľubomíra Smyčku, Ing. Peter Volár, posl. Dušan Klimek.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: Slávku Bachoríkovú, Ing. Petra
Volára.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 06.11.2018.
------------------------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.

Uznesenie číslo 60/2018 zo dňa 02.10.2018
----------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Poriadí § 11, odst. 1.
I.
vykonalo
- v spolupráci s kontrolórkou a starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia,
ktoré sa konalo dňa 02.10.2018.
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II.
berie na vedomie
- prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 02.10.2018.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: posl. Slávka Bachoríková, posl. Jaroslav Tížik, posl.
Ľubomíra Smyčku, Ing. Peter Volár, posl. Dušan Klimek.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

4. Prejednanie a schválenie návrhu Viacročného rozpočtu obce Poriadie
na roky 2019 – 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce predložila poslancom vypracovaný návrh Viacročného rozpočtu obce
Poriadie na roky 2019-2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
Uznesenie číslo 61/2018 zo dňa 06.11.2018
-----------------------------------------------------------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):
a) schvaľuje návrh rozpočtu obce Poriadie na rok 2019 bez uplatňovania programovej
štruktúry nasledovne:
Rok 2019:
Bežné príjmy 290 150,0 Eur
Kapitálové príjmy 88 027,0 Eur
Príjmové finančné operácie
0,0 Eur
--------------------------------------------------------------------------------Rozpočtové príjmy spolu:
378 177,0 Eur
Bežné výdavky 290 150,0 Eur
Kapitálové výdavky 87 527,0 Eur
---------------------------------------------------------------------------------Rozpočtové výdavky spolu:
377 677,0 Eur
Hospodárenie spolu:
500,0 Eur
===================================================
b) berie na vedomie návrh Viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 bez uplatňovania
programovej štruktúry
Rozpočet:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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2020

2021

293 500,0

297 500,0

0

0

Rozpočtové výdavky spolu

293 500,0

297 500,0

Bežné príjmy

293 500,0

297 500,0

500,0

500,0

0
294 000,0

0
298 000,0

500

500

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

Hospodárenie celkom

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: posl. Slávka Bachoríková, posl. Jaroslav Tížik, posl.
Ľubomíra Smyčku, Ing. Peter Volár, posl. Dušan Klimek.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prerokovanie a schválenie odpredaja pozemku p. č. 28107/5 a 28107/6
v k. ú. Poriadie pre žiadateľa M. Ištoka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom Obecného zastupiteľstva
Poriadie návrh na odpredaj pozemku p. č. 28107/5 a 28107/6 pre žiadateľa Miroslava Ištoka.
Na minulom zasadnutí bol schválený zámer odpredaja uvedených pozemkov uznesením číslo
57/2018 zo dňa 02.10.2018. Cena predávaných pozemkov bude stanovená na základe
predchádzajúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Poriadie a pánom Jánom Ištokom zo dňa
19.12.2005 pri odpredaji pozemku p. č. 28107/3 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 62/2018 zo dňa 06.11.2018
-----------------------------------------------------------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
- odpredaj pozemku C KN parcela číslo 28107/5 v k. ú. Poriadie o výmere 120 m2 druh
pozemku záhrada, C KN parcela číslo 28107/6 v k. ú. Poriadie o výmere 41 m2 druh
pozemku záhrada pre žiadateľa Miroslava Ištoka, trvale bytom Poriadie č. 107.
II. s c h v a ľ u j e
- odpredaj pozemku C KN parcela číslo 28107/5 v k. ú. Poriadie o výmere 120 m2 druh
pozemku záhrada, C KN parcela číslo 28107/6 v k. ú. Poriadie o výmere 41 m2 druh
pozemku záhrada pre žiadateľa Miroslava Ištoka, trvale bytom Poriadie č. 107.
Cena pozemku je 4,25 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľností
uhradia kupujúci.
Predaj pozemku sa uskutoční v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, §9a ods. 8, písm. e.
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Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú
zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností.

na právne

Odôvodnenie:
V roku 2005 Obec Poriadie odpredala pánovi Jánovi Ištokovi parcelu číslo 28107/3 vo
výmere 547 m2. Po jeho úmrtí zdedil C KN parcelu číslo 28107/3 v k. ú. Poriadie jeho syn
Miroslav Ištok. Pri tomto dedičstve sa zistilo, že v dedičstve nie sú parcely číslo 28107/6
a 28107/5 ktoré užívali v dobrej viere, že sú ich vlastníkmi. Odpredaj v roku 2005 sa
uskutočnil na základe mapy, ktorá sa nachádzala na Obecnom úrade. Na tejto mape nebol
však zakreslený geometrický plán, na základe ktorého bola uskutočnená zámenná zmluva
medzi Obcou Poriadie a iným vlastníkom. Na tomto geometrickom pláne boli od pôvodnej
parcely číslo 28107/3 odčlenené parcely číslo 28107/5 o výmere 120m2 a 28107/6 o výmere
41 m2. V skutočnosti mala byť odpredaná výmera 708 m2.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: posl. Slávka Bachoríková, posl. Jaroslav Tížik, posl.
Ľubomíra Smyčku, Ing. Peter Volár, posl. Dušan Klimek.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Rôzne.
-------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová podala informáciu o realizácii projektu
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov, kde sa práce dokončujú. Taktiež informovala
o tom, že bola podpísaná Zmluva o ďalšom z pripravovaných projektoch a to Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice v obci Poriadie na sumu 29812,81 Eur. Taktiež je pripravená na podpis
Zmluva k projektu Spoznajme históriu rokov meruôsmych v slovensko-českom pohraničí na
sumu 32 303,00 Eur.

8. Diskusia.
--------------------Poslanec Ing. Peter Volár navrhol, aby sa zabezpečilo očistenie cyklocesty na Formanci od
napadaného lístia, taktiež by bolo vhodné osadiť ku krajnici drevené palice označené
červenou farbou, aby bolo vidieť pokiaľ je cesta a kde je priekopa. Motorové vozidlá, ktoré
po nej prechádzajú, pri vyhýbaní poškodzujú krajnicu.
Pán poslanec taktiež upozornil na časté výpadky elektriny u Durcov a u Volárov, ktoré sú
zapríčinené tým, že vedenie ide v ovocných sadoch a bolo by vhodné požiadať elektrikárov,
aby vykonali orez stromov.

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

5

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

-------------------------------------------------------Overovatelia:
-------------------------------------------------------Anna Pražienková, zapisovateľka
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