Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 18.11.2021 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Schválenie odpredaja pozemkov C KN 26690/4 a 26658 žiadateľovi M. Sovišovi
Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na odkúpenie časti
pozemku C KN 26453/2
7. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 114/2015 od firmy Brantner
Slovakia s. r. o.
8. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k
prírodným a kultúrnym dedičstvám v prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty
vybudovaním sprievodnej cyklistickej infraštruktúry“ v rámci Výzvy č. 8 z Programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo päť poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Ďalší prítomní podľa prezenčnej listiny. Poslanci
Stanislav Duga a Jaroslav Tížik sa ospravedlnili.
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 50/2021 zo dňa 18.11.2021
--------------------------------------------------------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 18. 11. 2021 nasledovne:

1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Schválenie odpredaja pozemkov C KN 266990/4 a 26658 žiadateľovi M. Sovišovi
6. Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na odkúpenie časti
pozemku C KN 26453/2
7. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 114/2015 od firmy Brantner
Slovakia s. r. o.
8. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k
prírodným a kultúrnym dedičstvám v prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty
vybudovaním sprievodnej cyklistickej infraštruktúry“ v rámci Výzvy č. 8 z Programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, 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 Roman Minarech, Miroslav Prižienka
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
---------------------------------------------------------Uznesenie číslo 51/2021 zo dňa 18.11.2021
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, odst. 1. Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstvav Poriadí :
berie na vedomie
− kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 30.9.2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
5. Schválenie odpredaja pozemkov C KN 26690/4 a 26658 žiadateľovi M. Sovišovi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh odpredaja pozemku na základe žiadosti
žiadateľa Marcela Soviša na odpredaj časti pozemkov C KN 26658 – trvale trávnatý porast
a C KN 26690/4 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 52/2021 zo dňa 18.11.2021
--------------------------------------------------------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 pozemkov:
• parcela registra C číslo 26658, diel 2 o výmere 193 m2, druh pozemku trvale
trávnatý porast
• novovytvorená parcela registra C číslo 26690/4 o výmere 20 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie
podľa geometrického plánu číslo 123/2021 úradne overeného katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 27. 10. 2021 pod číslom G1-448/2021
v podiele 1/1 žiadateľovi Marcelovi Sovišovi za kúpnu cenu 8,49 €/m2, čo
predstavuje celkovú cenu 1808,37 € 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 uvedené časti pozemkov priamo susedia s pozemkom žiadateľa, nachádzajú sa
medzi pozemkom žiadateľa a miestnou komunikáciou
o žiadateľ sa o pozemky stará
o obci bude ponechaný pás v minimálnej šírke 3 m medzi pozemkami žiadateľa
a miestnou komunikáciou
o odkúpením pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša kupujúca strana.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
__________________________________________________________________________
6. Prerokovanie žiadosti Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na odkúpenie časti
pozemku C KN 26453/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer odpredaja pozemkov medzi obcou
Poriadie a ZDS a.s. v časti obce Poriadie – U Durcov s dôvodu výmeny elektrického
distribučného zariadenia v danej lokalite na parcele C KN 26453/2.
Uznesenie č. 53/2021 zo dňa 18.11.2021
---------------------------------------------------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
− zámer odpredaja časti pozemku parcela registra C číslo 26453/2 – trvalý trávnatý
porast pre žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s. vo výmere podľa navrhovaného
geometrického plánu na oddelenie pozemku p. č. 26453/10 č. 140/21 zo dňa 17. 9.
2021
− zámer predaja novovytvorenej parcely registra C číslo 26453/10 podľa geometrického
plánu v podiele 1/1 žiadateľovi Západoslovenská distribučná, a.s. za kúpnu cenu 5,66
€/m2, 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
Žiadateľ znáša všetky náklady spojené s prípravou predaja pozemku, t. j. vyhotovenie
geometrického plánu.
Dôvodová správa:
ZSD a. s. plánuje v lokalite Poriadie U Durcov výmenu elektrického distribučného zariadenia.
V rámci výmeny vedenia ZSD a. s. plánuje vybudovať distribučnú transformačnú stanicu,
ktorou sa v lokalite posilní elektrické vedenie. Výstavba takejto stanice je vo verejnom
záujme.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
7. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 114/2015 od firmy Brantner
Slovakia s. r. o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.114/2015 od
firmy Brantner Slovakia s.r.o.
Uznesenie č. 54/2021 zo dňa 18.11.2021

----------------------------------------------------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
− zmluvnú cenu 1,05 € bez DPH za manipuláciu s nádobou podľa Dodatku č. 1 k
zmluve o dielo č. 114/2015 od firmy Brantner Slovakia s. r. o.
Dôvodová správa :
Firma Brantner Slovakia s. r. o. zabezpečujúca vývoz KO v obci Poriadie žiada o zvýšenie
ceny manipulácie s nádobou na TKO. Táto cena sa nemenila od roku 2015. Navýšenie ceny
reflektuje na zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt, cenu práce či infláciu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k
prírodným a kultúrnym dedičstvám v prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty
vybudovaním sprievodnej cyklistickej infraštruktúry“ v rámci Výzvy č. 8 z Programu
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh prerokovania a schválenia podania
projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym dedičstvám v
prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty vybudovaním sprievodnej cyklistickej
infraštruktúry“ v rámci Výzvy č. 8 z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika v rámci Fondu malých projektov
Uznesenie č. 55/2021 zo dňa 18.11.2021
---------------------------------------------------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
− predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z Programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika v rámci Fondu malých projektov za účelom
realizácie projektu „Zatraktívnenie a zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym
dedičstvám v prihraničnej oblasti Poriadia a Novej Lhoty vybudovaním sprievodnej
cyklistickej infraštruktúry“, ktorého ciele sú v súlade s PHSR Obce Poriadie a PHSR
Trenčianskeho samosprávneho kraja;
− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
− zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t. j. vo výške
35 236,56 EUR
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume minimálne 1 761,84 EUR

Dôvodová správa :
Obec Poriadie v spolupráci s obcou Nová Lhota pripravila spoločný projekt na vybudovanie
sprievodnej cyklistickej infraštruktúry na existujúcich cyklotrasách v k. ú. Poriadie, Stará
Myjava a Nová Lhota. Hlavným prvkom bude SMART prístrešok s nabíjačkou na elektrické
bicykle pri Obecnom úrade v Poriadí a nabíjačka na elektrické bicykle v obci Nová Lhota.
Doplnkovými prvkami bude značenie cyklotrás a informačné panely pri nich. Spoločný
projekt je podaný na Výzvu č. 8 z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika v rámci Fondu malých projektov, prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie,
konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov
a návštevníkov cezhraničného regiónu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Rôzne
------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 56/2021 zo dňa 18.11.2021
----------------------------------------------------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 :
a) berie na vedomie
− petíciu občanov za zmenu značenia komunikácie cez časť Sovinec
b) odporúča
− starostovi obce, aby v spolupráci so zodpovedným dopravným projektantom
pripravili projektovú dokumentáciu na zmenu dopravného značenia na
komunikácii cez časť obce Sovinec tak, aby sa upravil vjazd pre nákladnú
dopravu
Dôvodová správa:
Obecný úrad v Poriadí prijal dňa 13. 10. 2021 petíciu občanov, ktorá obsahuje 59 podpisov.
Občania prostredníctvom petície žiadajú o zmenu označenia komunikácie cez časť obce
Sovinec z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti občanov, ktorí tam žijú. Ako riešenie
starosta obce a zodpovedný projektant navrhuje zmenu dopravného značenia tak, aby
nákladná doprava mohla mať povolený vjazd iba jedným smerom a to od Myjavy smerom na
Starú Myjavu. Nakoľko je cesta v správe TSK a správnym orgánom je Okresný úrad
v Novom Meste na Váhom, tento návrh je potrebné odkonzultovať s nimi.
Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: : Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
______________________________________________________________________
Uznesenie č. 57/2021 zo dňa 18.11.2021
---------------------------------------------------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 :
neschvaľuje
− 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. Je potrebné preveriť možnosť uloženia NN prípojky v uvedenej lokalite.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 58/2021 zo dňa 18.11.2021
---------------------------------------------------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 Mgr.
Mariánom Šimekom a MUDr. Katarínou Šimekovou
Dôvodová správa:
Obec Poriadie ako budúci povinný z práva zodpovedajúceho vecného bremena a vlastník
nehnuteľnosti C KN 23991 umožňuje žiadateľovi uložiť na uvedenom pozemku vodovodnú
prípojku k novostavbe rodinného domu na pozemku C KN 3080/2. Prípojka bude uložená pod
miestnou komunikáciou.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 59/2021 zo dňa 18.11.2021
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.
Janou Strížovou
Dôvodová správa:
Obec Poriadie ako budúci povinný z práva zodpovedajúceho vecného bremena a vlastník
nehnuteľností C KN 23992 a 2628/2 umožňuje žiadateľovi uložiť na uvedených pozemkoch
vodovodnú prípojku k novostavbe rodinného domu na pozemku C KN 3074. Prípojka bude
uložená pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, , Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
11. Diskusia.
-----------------Starosta obce informoval poslancov o návrhu zvýšenia poplatku na TKO na rok 2022
v sume 22 €, o návrhu zvýšenia poplatku na školné v MŠ Poriadie na rok 2022 v sume 10€
mesačne a o možnosti odkúpenia zvyšných kompostérov pre občanov za kúpnu cenu
kompostéra.
Starosta informoval poslancov o požiadavke mesta Myjava o spoluúčasti financovania
oplotenia dolného cintorína v sumu 7356,48€, ktoré je nutné naplánovať z rozpočtu obce na
budúci rok. Starosta obce s poslancami prediskutoval možnosť podať žiadosť o NFP z OP
Kvalita životného prostredia na nákup traktora a technických zariadení (vlečka, drvič
konárov, čelný nakladač a hákový nosič na kontajner) pre úpravu KO.
Starosta informoval poslancov o realizácií a dokončení projektu Záhrada poznania v MŠ
Poriadie. Tiež informoval o doručení respirátorov a darčekových poukážok pre dôchodcov
v obci Poriadie, ako pripomienku október mesiac úcty k starším.
Starosta informoval poslancov o zaslaní otvoreného listu od starostov a primátorov na
zachovanie Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom.
Starosta obce informoval poslancov o zrušení autobusového spojenia Piešťany – Myjava cez
Vlčkov a úprave spojov Senica – Myjava – Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, ktorý pôjde
iba do Nového Mesta nad Váhom. Spojenie cez Vlčkov by malo zabezpečovať SAD Trenčín
novými linkami.

12. Záver.
------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

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

--------------------------------------------Roman Minarech, Miroslav Pražienka
Overovatelia zápisnice

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

