Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 14.12.2021
o 16,30 hodine v sále Kultúrneho domu Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/10 žiadateľovi Západoslovenskej
distribučnej spoločnosti
6. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
7. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2022 – 2024
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej
škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní materských škôl a
školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
1. Zahájenie.
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka,starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo sedem poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny.
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 60/2021 zo dňa 14.12.2021
------------------------------------------------------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 14. 12. 2021 nasledovne:

1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/10 žiadateľovi Západoslovenskej
distribučnej spoločnosti
5. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
6. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2022 – 2024
7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní materských škôl a
školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022
10. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, 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 poslancov Stanislav Duga a Jaroslav Petrák
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia
uložené na minulom zasadnutí sú priebežne splnené.
Uznesenie číslo 61/2021 zo dňa 14.12.2021
-------------------------------------------------------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 18. 11. 2021

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

5. Schválenie odpredaja pozemku C KN 26453/10 žiadateľovi Západoslovenskej
distribučnej spoločnosti
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku medzi obcou
Poriadie a ZDS a.s. v časti obce Poriadie – U Durcov z dôvodu výmeny elektrického
distribučného zariadenia v danej lokalite na parcele C KN 26453/10.
Uznesenie číslo 62/2021 zo dňa 14.12.2021
------------------------------------------------------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 predaja novovytvorenej parcely registra C číslo 26453/10 o výmere
35 m2, druh pozemku ostatná plocha podľa geometrického plánu číslo 140/2021
úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 22. 9. 2021
pod číslom G1-387/2021 v podiele 1/1 žiadateľovi Západoslovenská distribučná, a.s.
za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 198,10 € 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 žiadateľ na uvedenej parcele vybuduje na vlastné náklady elektroenergetickú
stavbu - distribučnú transformačnú stanicu
o stavba distribučnej transformačnej stanice je verejnoprospešná stavba
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša kupujúca strana.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Účtovníčka obce predložila poslancom II. zmenu rozpočtu obce Poriadie za rok 2020,
rozpočtovým opatrením č. 3/2021. Druhá zmena rozpočtu je bližšie špecifikovaná
v dôvodovej správe nasledovného uznesenia .
Uznesenie č. 63/2021 zo dňa 14.12.2021
-------------------------------------------------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 :
schvaľuje
− III. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
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 rok
2021
v€

Rozpočet III.
po II zmene Zmena
v€
V€

Po zmene:
v €

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

325000 €
32000 €
0€
357000 €
325000 €
32000 €
357000 €

345000 €
32000 €
126900 €
503900 €
345000 €
129100 €
474100 €

352320 €
72260 €
137473 €
562053 €
345000 €
139673 €
484673 €

Hospodárenie celkom

0

+ 29800 € + 47580 € +77380 €

+7320 €
+ 40260 €
+ 10573 €
+ 58153 €
0€
+10573 €
+ 10573 €

Odôvodnenie:
Rozpočet obce Poriadie je nutné upraviť nasledovne:
Bežné príjmy + 7320,0 Eur
( Transfer bežné príjmy prefinancovanie projektu „Spoznajme históriu rokov Meruôsmych
v Slovensko českom pohraničí“ v sume 7320,00 Eur.)
Kapitálové príjmy + 40260,0 Eur
( Kapitálový transfer z Enviromentálneho fondu na projekt „Nákup technického vybavenia
pre triedený zber v obci Poriadie v sume + 67260,00 Eur)
Kapitálový transfer na projekt Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie
- Znížiť rozpočtovaný transfer zo ŠR - 27000,0Eur (ku dňu 14.12.2021 nebola
podaná žiadosť o úhradu prefinancovaných výdavkov na Obnovu tenisového kurtu).
Príjmové finančné operácie + 10573,0 €
( Zapojenie príjmov do rozpočtu z rezervného fondu obce na financovanie nasledovných
zákaziek: Cyklotrasa Poriadie – Sekule spevnenie krajníc, práce naviac 4100,0 €
+ Grilovací altánok so sedením 4628,0 Eur + Altánok na ihrisko 1845,0 Eur .)
Bežné výdavky + 0
( Celkovú sumu bežných výdavkov nie je potrebné upravovať. Úprava bude v rámci
organizačnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie výdavkov t. j.:

- 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (610) -7000,0Eur,
- 05.6.0 Ochrana životného prostredia (630) + 7000,0 Eur.
- 06.4.0. Verejné osvetlenie kód zdroja 41 (630) -7323,0 Eur
- 06.4.0. Verejné osvetlenie kód zdroja 1AM1 (630) +6553,0 Eur
- 06.4.0. Verejné osvetlenie kód zdroja 1AM2 (630) + 770,0 Eur
Kapitálové výdavky + 10573,00 €
(Cyklotrasa Poriadie – Sekule spevnenie krajníc, práce naviac 4100,0 Eur + Grilovací
altánok so sedením 4628,0 Eur + Altánok na ihrisko 1845,0 Eur)
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Návrh rozpočtu obce Poriadie na roky 2022 – 2024
Účtovníčka obce predložila poslancom vypracovaný návrh Viacročného rozpočtu obce
Poriadie na roky 2022 – 2024, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Poriadie
a internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 64/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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 2022 bez uplatňovania programovej štruktúry
nasledovne:
Rok 2022:
Bežné príjmy 351 000,0 Eur
Kapitálové príjmy 83 200,0 Eur
Príjmové finančné operácie
152 260,0 Eur
--------------------------------------------------------------------------------Rozpočtové príjmy spolu:
586 460,0 Eur
Bežné výdavky 351 000,0 Eur
Kapitálové výdavky 235 460,0 Eur
---------------------------------------------------------------------------------Rozpočtové výdavky spolu:
586 460,0 Eur
Hospodárenie spolu:
0,0 Eur
===================================================
b) berie na vedomie
− návrh Viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 bez uplatňovania programovej
štruktúry

Rozpočet:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

2023

2024

357 000,0

373 000,0
500,0

Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu

500,0
0
357 500,0

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

357 000,0
0

373 000,0
0

Rozpočtové výdavky spolu

357 000,0

373 000,0

500

500

Hospodárenie celkom

0
373 500,0

Dôvodová správa :
Finančné hospodárenie obce Poriadie na roky 2022 – 2024 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 2022 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.
1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Poriadie
Uznesenie č. 65/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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 :
vydáva
− Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie
Dôvodová správa :
Obec Poriadie vydáva VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poriadie

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej
škole na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh VZN č.2/2021, ktorým sa stanovujú
podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 66/2021 zo dňa 14.12.2021
---------------------------------------------------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 :
vydáva
− Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa stanovujú podmienky prijatia
dieťaťa do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Dôvodová správa :
Obec Poriadie vydáva VZN č. 2/2021, ktorým podrobne upravuje podmienky prijatia dieťaťa
do materskej školy, určujú výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, konkrétne Materskej školy Poriadie, ktorej je obec
zriaďovateľom.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní materských škôl a
školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh VZN č.3/2021, o financovaní MŠ
Poriadie a školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022.
Uznesenie č. 67/2021 zo dňa 14.12.2021
-------------------------------------------------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 :
vydáva
− Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 o financovaní materských škôl a školských
zariadení na území obce Poriadie v roku 2022
Dôvodová správa :
Obec Poriadie vydáva VZN č. 3/2021, ktorým podrobne upravuje financovanie školských
zariadení na svojom území, konkrétne Materskej školy Poriadie, ktorej je obec
zriaďovateľom.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
11. Rôzne
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 68/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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
− Zmluva o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu medzi Obcou Poriadie
a Ing. Andrejom Klasovitým a Ing. Zuzanou Klasovitou Veličovou
Dôvodová správa:
Obec Poriadie ako budúci povinný z práva zodpovedajúceho vecného bremena a vlastník
nehnuteľnosti E KN 24296/1 umožňuje žiadateľovi uložiť na uvedenom pozemku vodovodnú
prípojku k novostavbe rodinného domu na pozemku C KN 24395/32. Prípojka bude uložená
pod miestnou komunikáciou.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 69/2021 zo dňa 14.12.2021
---------------------------------------------------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
− Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu medzi
Obcou Poriadie a Denisom Matejákom a Alžbetou Folvarčnou
Dôvodová správa:
Obec Poriadie ako budúci povinný z práva zodpovedajúceho vecného bremena a vlastník
nehnuteľnosti C KN 23991 umožňuje žiadateľovi uložiť na uvedenom pozemku elektrickú
prípojku k novostavbe rodinného domu na pozemku C KN 3079/2. Prípojka bude uložená
vedľa miestnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
__________________________________________________________________________
Uznesenie č. 70/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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
− Zmluvu o zrušení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu medzi Obcou Poriadie
a Petrom Pribišom
Dôvodová správa:
Na základe zamerania pozemkov pána P. Pribiša bolo zistené, že vecné bremeno
odvodňovacieho kanála je v katastri nehnuteľností zapísané nesprávne. Je potrebné túto
zmluvu zrušiť a prijať novú zmluvu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár

Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
__________________________________________________________________________
Uznesenie č. 71/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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
− Zmluvu o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu medzi Obcou Poriadie
a Petrom Pribišom
Dôvodová správa:
Na základe zamerania pozemkov pána P. Pribiša bolo zistené, že vecné bremeno
odvodňovacieho kanála je v katastri nehnuteľností zapísané nesprávne. Po zrušení pôvodnej
zmluvy je potrebné prijať novú zmluvu na základe nového geometrického plánu č. 137/21
overeného katastrálnym úradom dňa 13.12.2021 pod číslom G1- 531/2021.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 72/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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
− Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie a Ing.
Marcelom Sovišom
Dôvodová správa:
Pozemok C KN 26884/1, lesný pozemok vo vlastníctve obce Poriadie sa nachádza v CHKO
Biele Karpaty. Žiadateľ preveril možnosť uloženia NN prípojky v uvedenej lokalite a Správa
CHKO Biele Karpaty mu predbežne povolila realizáciu prípojky.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 73/2021 zo dňa 14.12.2021
--------------------------------------------------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. 1/2021 Komisie na ochranu verejného záujme OZ v Poriadí zo dňa
30.9.2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

12. Diskusia.
----------------Starosta obce informoval poslancov o výpovedi zmluvy o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov firmou NATUR-PACK a.s., Bratislava. Obec Poriadie má
uzatvorenú novú zmluvu s firmou RECobal s.r.o., Bratislava. Starosta obce informoval
poslancov o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na nákup
technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie vo výške 67 260 €. Starosta
informoval poslancov o dodávke elektrickej energie od spoločnosti Stredoslovenská
energetika a.s., Žilina na roky 2022-2023. Starosta informoval poslancov o vyúčtovaní
a dokončení projektu Záhrada poznania v MŠ Poriadie. Starosta podal správu o príprave
projektovej dokumentácie pre územné konanie na verejné chodníky v časti obce Sovinec
a úprave PD pre stavebné povolenie na dokončenie chodníkov v centrálnej časti obce smerom
na Sekule. Starosta informoval o možnosti prísediaceho na súde v Novom Meste nad Váhom.
13. 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

----------------------------------------------------Stanislav Duga, Jaroslav Petrák
Overovatelia zápisnice

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

