Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 13.03.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Miroslav Praţienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tíţik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Praţienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka

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 22.02.2018.
5. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom
realizácie projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Poriadie v rámci výzvy
č. VI. P Hazz 2018“.
6. Návrh na zakúpenie novovzniknutej C KN p. č. 26897/3 v k. ú. Poriadie
Slovenského pozemkového fondu v Bratislave.
7. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na
rok 2018.
8. Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcie Domu smútku na Myjave.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. 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 8/2018 zo dňa 13.03.2018
-------------------------------------------------------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 13.03.2018

II. s c h v a ľ u j e
- zmenu programu rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 13.03.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 22.02.2018.
5. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom
realizácie projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Poriadie v rámci výzvy
č. VI. P Hazz 2018“.
6. Návrh na zakúpenie novovzniknutej C KN p. č. 26897/3 v k. ú. Poriadie
Slovenského pozemkového fondu v Bratislave.
7. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na
rok 2018.
8. Prejednanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie ,
Slavomírom Smolíkom, Mgr. Luciou Smolíkovou v prospech tretej osoby
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
9. Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcie Domu smútku na Myjave.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Miroslava Praţienku a posl.
Dušana Klimeka.
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4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 22.02.2018
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 9/2018 zo dňa 22.2.2018
--------------------------------------------------------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 22.02.2018
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 22.02.2018.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za
účelom realizácie projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Poriadie
v rámci výzvy č. VI. P Hazz 2018“.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom opätovne návrh na podanie
ţiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu „Zateplenie
hasičskej zbrojnice v obci Poriadie“ v roku 2018. Obec ţiadala o dotáciu uţ v minulom
roku, avšak prostriedky na rekonštrukciu obec nedostala. V tomto roku bola opätovne
vypísaná nová výzva a obec môţe znovu poţiadať o túto dotáciu na rekonštrukciu. Obecné
zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 10/2018 zo dňa 13.3.2018
--------------------------------------------------------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 na podanie ţiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie
projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Poriadie v rámci výzvy č. VI. P Hazz
2018“.
II. s c h v a ľ u j e
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- predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie
projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice v obci Poriadie v rámci výzvy č. VI. P Hazz
2018“ zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred poţiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 2 000,00 EUR z rozpočtu obce,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Dôvodová správa:
Dňa 20.02.2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v zastúpení Prezídia
Hasičského a záchranného zboru, výzvu č. VI. P Hazz 2018 na predkladanie ţiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranú na podporu zvýšenia ochrany pred
poţiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutia budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa 2 písm. c) bodov
1. aţ 4. Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Návrh na zakúpenie novovzniknutej C KN p. č. 26897/3 v k. ú. Poriadie
Slovenského pozemkového fondu v Bratislave.
------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie číslo 11/2018 zo dňa 13.3.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, odst. 4, písm.a
I.

prerokovalo

- návrh na zakúpenie novovzniknutej C KN p.č. 26897/3 v k.ú. Poriadie od Slovenského
pozemkového fondu, v Bratislave.
I.

s ch v a ľ u j e

odkúpenie pozemku v k.ú. Poriadie pre účely vysporiadania vlastníctva pod miestnou
komunikáciou pre obec Poriadie:
Predávajúci Slovenský pozemkový fond Bratislava ako správca neznámych vlastníkov,
zapísaný Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom na LV č. 1035 pre obec a k.ú.
Poriadie: pozemku registra „E“ číslo 26897 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 261 m2,
odpredáva podľa geometrického plánu úradne overeného katastrálnym odborom pod č.j.
65/16, časť E KN parcely číslo 26897 o výmere 44 m2 ako novovzniknutú parcelu C KN
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26897/3 – zastavané plochy a nádvoria, diel 2 o výmere 44 m2 túto nehnuteľnosť, tak ako ju
spravuje v prospech kupujúcej obce Poriadie v podiele 1/1 k celku.
Cena pozemku na základe dohody medzi Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36,
817 15 Bratislava a Obcou Poriadie je 6,10 €/m2, t.j. 268,40 € celkovo, plus poplatok za
poštovné vo výške 5 €. Pri tvorbe ceny sa zohľadnili údaje o ponúkanom a zrealizovanom
predaji pozemkov podľa cenovej mapy nehnuteľností.
Všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľností uhradí kupujúci, teda obec
Poriadie.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na právne
zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností.
Odôvodnenie: Obec Poriadie má v dlhodobom zámere opraviť miestnu komunikáciu
a dobudovať chodníky v celej obci. Z toho dôvodu zabezpečila vytýčenie hranice pozemkov
medzi komunikáciou a oplotením súkromných pozemkov. Pri vytýčení bolo zistené, ţe časť
miestnej komunikácie včetne cestného pomocného pozemku sa nachádza na súkromných
parcelách. Z toho dôvodu Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zabezpečiť majetko-právne
usporiadanie miestnych komunikácii.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Miroslav
Praţienka, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár, Dušan Klimek, Stanislav Duga
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ
a OŠK na rok 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------Poslanci OZ Poriadie prerokovali ţiadosti základných organizácií v obci a to ZO SZZ, ZO
JDS, ZO DHZ a OŠK o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie. Schvaľujú dotácie pre
tieto organizácie nasledovne: ZO SZZ – 700 €, ZO DHZ – 100 €, ZO JDS – 500 €, OŠK –
350 €.
Uznesenie číslo 12/2018 zo dňa 13.03.2018
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., NR SR o obecnom zriadení § 11, ods. 4,
písm. a) v znení neskorších zmien a predpisov
I.

prerokovalo
- ţiadosti ZO SZZ Poriadie, ZO JDS Poriadie, ZO DHZ Poriadie, OŠK Poriadie
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie na rok 2018

II.

s ch v a ľ u j e
1. dotáciu na činnosť ZO SZZ Poriadie na rok 2018 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 700 € za nasledovných podmienok:
- upratovanie pamätníka u Klasovitých 250 €
- úprava trávnatej plochy pri Pamätníku u Klasovitých 250 €
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- výstava ovocia a zeleniny s ochutnávkou jedál 100 €
- adventné popoludnie 100 €
2. dotáciu na činnosť ZO JDS Poriadie na rok 2018 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 500 € za nasledovných podmienok:
- vyčistenie prednej časti ihriska 3x za rok 250 €
- vyčistenie chodníka na ţelezničnú stanicu 50 €
- upratovanie Ţelezničnej stanice Poriadie 100 €
- zabezpečenie akcie Jarný slnovrat 100 €
3. dotáciu na činnosť ZO DHZ Poriadie na rok 2018 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 100 €. za nasledovných podmienok:
- stavanie mája s kultúrnou akciou 100 €
4. dotáciu na činnosť ZO OŠK Poriadie na rok 2018 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 350 € za nasledovných podmienok:
- stavanie mája zabezpečiť občerstvenie 100 €
- pripraviť akciu deň detí (balíčky pre deti) 100 €
- likvidácia skládky odpadov na ţelezničnej stanici 150 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Praţienka, Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Prejednanie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Poriadie, Slavomírom Smolíkom, Mgr. Luciou Smolíkovou v prospech
tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom návrh Zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi Obcou Poriadie, majiteľom pozemku v prospech tretej osoby
Západoslovenská distribučná, Bratislava predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena na
zriadenie a uloţenie elektroenergetických zariadení. Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné
uznesenie.
Uznesenie číslo 13/2018 zo dňa 13.3.2018
--------------------------------------------------------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

6

návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie, Slavomírom
Smolíkom, Mgr. Luciou Smolíkovou v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava.
II. s ú h l a s í
s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Poriadie, Slavomírom
Smolíkom, Mgr. Luciou Smolíkovou v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena na zriadenie
a uloţenie elektroenergetických zariadení a uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie.
Zriadenie vecného bremena bude na E KN p. č. 28345/1 v k. ú. Poriadie, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2897 m2, LV č.690 a na E KN p. č. 28327 v k. ú.
Poriadie, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 525 m2, LV č.1089, ktoré sú vo vlastníctve
obce Poriadie.
Odôvodnenie: Vecné bremeno sa zriaďuje z dôvodu prekládky energetického zariadenia t.j.
prekládka NN vzdušné vedenie 1 kV, pri výstavbe nového rodinného domu na C KN p. č.
28346/2, ktorého stavebníkmi sú Slavomír Smolík a Mgr. Lucia Smolíková.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Miroslav
Praţienka, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár, Dušan Klimek, Stanislav Duga
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9.Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcie Domu smútku na Myjave
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila prítomným poslancom na schválenie
opäť návrh Zmluvy o spolupráci a zdruţení finančných prostriedkov medzi Mestom Myjava
a Obcami Poriadie, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka, Rudník, teda medzi obcami,
ktoré pochovávajú svojich zosnulých na myjavských cintorínoch a obrady sa konajú v Dome
smútku na Myjave. Predmetom zmluvy je zdruţenie prostriedkov na rekonštrukciu Domu
smútku na Myjave v predpokladanej výške 650 000 €.
Mesto Myjava poţaduje od obcí podľa počtu obyvateľov prispieť nasledovné finančné
prostriedky:
Stará Myjava .... 33.150 €
Brestovec....
42 900 €
Jablonka......
22.100 €
Poriadie .......
31.850 €
Rudník ........
36.400 €
Polianka ......
17.550 €
Problémom je tu však , ţe je to zdruţenie prostriedkov na investičnú akciu, pričom Obec
Poriadie nie je spoluvlastníkom majetku, ktorý sa má rekonštruovať. Dom smútku je vo
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vlastníctve Mesta Myjavy. Tak ako myjavskí občania, tak i občania z okolitých obcí platia za
pohrebnícke sluţby.
Okolité obce sa podieľajú na financovaní prevádzky cintorínov uţ od roku 1990. 22. júna
2000 bola podpísaná dohoda medzi Mestom Myjava a okolitými obcami o spolufinancovaní
cintorínskych sluţieb. Naša obec kaţdoročne platí za udrţiavanie cintorínov cca 1300 €.
V tomto poplatku je zahrnuté kosenie cintorínov, vývoz odpadu z cintorínov, údrţba cestičiek
na cintorínoch v zimnom období a taktieţ prevádzka kancelárie, ktorá má na starosti
cintoríny.
Na základe posúdenia predloţenej Zmluvy zamestnancami nemenovanej právnickej
spoločnosti v Bratislave, obec nemôţe podpísať zmluvu v takomto znení. Odporúča obci
rokovať o podmienkach vzájomnej výhodnosti nielen pre Mesto Myjava, ale aj jednotlivé
zúčastnené obce. Inými slovami naplniť obsah poslednej vety čl. II. predloţenej zmluvy:
„Spolupráca obcí sa má riadiť zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu
s potrebami obyvateľov obcí.“ Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 14/2018 zo dňa 13.3.2018
--------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, odsts.4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- návrh Zmluvy o spolupráci a zdruţení finančných prostriedkov medzi Mestom Myjava
a Obcami Poriadie, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka, Rudník, ktorej predmetom
je Rekonštrukcia Domu smútku na Myjave.
III. n e s ú h l a s í
- s uzavretím Zmluvy o spolupráci a zdruţení finančných prostriedkov medzi Mestom Myjava
a Obcami Poriadie, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka, Rudník, ktorej predmetom
je Rekonštrukcia Domu smútku na Myjave, ktorá bola doručená emailovou poštou dňa
17.1.2018
Odôvodnenie:
Podľa ust. § 20a ods.2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších zmien
a predpisov, zmluva musí obsahovať zákonom vymedzené podstatné náleţitosti. Medzi
podstatné náleţitosti zaraďuje zákon o obecnom zriadení č. 369/90 Z. z. v znení neskorších
zmien a predpisov aj podiel kaţdej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou
a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov v prípade odstúpenia od zmluvy.
Naopak v navrhnutej Zmluve sa píše v čl. 5, ods. 3: „ Finančné prostriedky budú pouţité
v súlade s touto zmluvou na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave, avšak pritom nezakladajú
zmluvným stranám nárok na majetkový podiel“.
Podľa čl. III bod 1 Zmluvy ide o predpokladanú cenu rekonštrukcie, pričom Zmluva vôbec
neobsahuje dojednania, ako sa bude riešiť prípadná zmena ceny, t.j. jej zvýšenie alebo
zníţenie.
Nakoľko to zo zmluvy nevyplýva, nie je zrejmé, či za obcami investované finančné
prostriedky do rekonštrukcie by malo dôjsť k finančnému zvýhodneniu sluţieb
poskytovaných Domom smútku na Myjave. Nie je teda zo zmluvy zrejmé, aký má vôbec
zmysel pre obce v dojednanom pomere podľa čl. III bod 3 / obec Poriadie 31 850 € /Zmluvy
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prispieť na rekonštrukciu cudzieho majetku, pričom o túto nehnuteľnosť by sa mal primárne
starať jej vlastník, t.j. Mesto Myjava.
Právnická kancelária nás upozorňuje, ţe na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov kaţdej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.
Ďalej nás upozorňuje na to, ţe záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na
účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne
a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
Na základe posúdenia predloženej Zmluvy zamestnancami nemenovanej právnickej
spoločnosti v Bratislave, obec nemôže podpísať zmluvu v takomto znení. Odporúča nám
rokovať o podmienkach vzájomnej výhodnosti nielen pre Mesto Myjava, ale aj
jednotlivé zúčastnené obce. Inými slovami naplniť obsah poslednej vety čl. II.
predloženej zmluvy: „Spolupráca obcí sa má riadiť zásadami zákonnosti, vzájomnej
výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.“

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Miroslav
Praţienka, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár, Dušan Klimek, Stanislav Duga
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9. Rôzne.
-----------------V mesiaci marec 2018 OLH Ing. Pavol Konečný spoločne s poslancami OZ Poriadie
absolvovali prehliadku lesných porastov vo vlastníctve obce. Na základe tejto prehliadky
bolo skonštatované, ţe musí byť urýchlene zabezpečená ťaţba kalamitného dreva a v čo
najkratšom čase zabezpečená náhradná výsadba. O túto náhradnú výsadbu sa bude nutné
starať i v priebehu roka 2018. Predbeţný odhad kalamitného dreva určil lesný odborný
hospodár na 650 m3. Kalamitu je potrebné spracovať v mesiacoch marec aţ máj 2018.
Uznesenie číslo 15/2018 zo dňa 13.3.2018
--------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, odsts.4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- návrh spracovania kalamitného dreva v lesných porastoch vo vlastníctve obce Poriadie
minimálne v mnoţstve 650 m3 a následné zalesnenie lesných porastov
II. s ú h l a s í
- so spracovaním kalamitného dreva v lesných porastoch vo vlastníctve obce Poriadie
minimálne v mnoţstve 650 m3 a následné zalesnenie lesných porastov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Miroslav
Praţienka, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár, Dušan Klimek, Stanislav Duga
Zdržalo sa: 0
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Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

10. Diskusia.
------------------Viacerí poslanci poukazujú na nevyhovujúci stav cesty Poriadie – Myjava, ktorá patrí do
správy TSK.

11. 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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