Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 21.03.2019 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
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2018
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky
7. Prerokovanie spôsobu hospodárenia s obecnými lesnými majetkami
8. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na zasadnutí bolo všetkých sedem poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia.
--------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných so zmenou programu, ktorý
bol uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo z uvedeného dôvodu bude hlasovať
o programe zasadnutia.
Uznesenie číslo 14/2019 zo dňa 21.3.2019
--------------------------------------------------------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 :
neschvaľuje
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 21. 03. 2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia

5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2018
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky
7. Prerokovanie spôsobu hospodárenia s obecnými lesnými majetkami
8. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: Jaroslav Tížik
Uznesenie číslo 15/2019 zo dňa 21.3.2019
--------------------------------------------------------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
- zmenu programu rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 03. 2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2018
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky
7. Prerokovanie spôsobu hospodárenia s obecnými lesnými majetkami
8. Doplnenie cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok
2019 o položku „Palivové drevo pre občanov obce Poriadie“.
9. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ a OŠK na rok 2019
10. Návrh na schválenie zmeny uznesenia OZ v Poriadí číslo 54/2018 zo dňa 2.10.2018,
ktorým sa schválila kúpa pozemkov C KN parcely číslo 24352/10, 24352/4, 24296/45 v k. ú.
Poriadie.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
------------------------------------------------------------------Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice p. Oľgu Dobrovodskú a overovateľov
zápisnice poslancov Jaroslav Petrák a Jaroslav Tížik.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 16/2019 zo dňa 21.03.2019
------------------------------------------------------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 31.01.2019
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

5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce predložila poslancom návrh Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2018,
ktorý bol zaslaný poslancom taktiež domov na preštudovanie a zároveň bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Poriadie. Jednotlivé body záverečného účtu ako
i celkové hospodárenie bolo poslancom vysvetlené. K záverečnému účtu je priložené taktiež
stanovisko hlavného kontrolóra. Poslanci záverečný účet obce Poriadie odsúhlasili.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

294506,15

Bežné výdavky spolu

249104,44

Bežný rozpočet

+ 45401,71

Kapitálové príjmy spolu

73497,06

Kapitálové výdavky spolu

127966,75

Kapitálový rozpočet

- 54469,69

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9067,98

Úprava schodku

-30053,92

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

-39121,90
84523,61

Výdavky z finančných operácií

0
+84523,61
452526,82

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

377071,19

Hospodárenie obce

+75455,63

Úprava schodku

-30053,92

Upravené hospodárenie obce

+ 45401,71

Schodok rozpočtu v sume 9067,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 30053,92 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
-

z finančných operácií

30053,92. EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
a)
b)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 29 812,81 EUR, a to na :
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Poriadí 29 812,81 EUR

poskytnuté v

nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 241,11

Zostatok finančných operácií v sume 9067,98 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
9067,98 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 45 401,71 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

45 401,71. EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
45 401,71 EUR.

Uznesenie číslo 17/2019 zo dňa 21.03.2019
----------------------------------------------------------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 :

schvaľuje
- Záverečný účet obce Poriadie na rok 2018 bez výhrad
- Použitie zostatku finančných operácií vo výške 45 401,71 € na tvorbu rezervného fondu vo
výške 45 401,71 €.
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

6 . Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú
iné poplatky.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh VZN č.
1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke, neboli vznesené k nemu žiadne pripomienky občanov. Pripomienky
poslancov k návrhu VZN boli zapracované priamo na zasadnutí OZ Poriadie. Toto Všeobecne
záväzné nariadenie nadobudne účinnosť od 1.5.2019.
Uznesenie číslo 18/2019 zo dňa 21.03.2019
------------------------------------------------------------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
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú iné poplatky
Dôvodová správa :
Obec Poriadie pri prenájme priestorov Kultúrneho domu vychádzala z cenníka, ktorý bol
vytvorený v roku 2010. Odvtedy obec investovala financie do modernizácie priestorov
Kultúrneho domu (kuchyňa, toalety, inventár). Priestory KD v Poriadí sa zatraktívnili a tieto
investície by sa mali odraziť aj v cene prenájmu.
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

7. Prerokovanie spôsobu hospodárenia s obecnými lesnými majetkami
---------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Poriadie informoval poslancov o tom, že obec Poriadie bude mať do konca
marca schválený LHP na roky 2018-2027. Obec Poriadie už od roku 2018 obhospodaruje
lesné pozemky vo svojej réžii, avšak vykonávala sa iba mimoriadna ťažba. Výkon lesného
hospodára vykonával v roku 2018 Ing. Konečný. Starosta navrhol poslancom, aby si obec
ponechala hospodárenie s obecnými lesnými majetkami i naďalej vo vlastnej réžii. K tejto
činnosti je potrebné požiadať o vydanie živnostenského listu na vykonávanie ohlasovacej
živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve. Výkon lesného hospodára bude
i naďalej vykonávať Ing. Konečný na základe dohody o pracovnej činnosti. Účtovanie tejto
činnosti bude v rámci obce Poriadie avšak ako podnikateľská činnosť.
Uznesenie číslo 19/2019 zo dňa 21.03.2019
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
a) Obec Poriadie ako obhospodarovateľa lesných majetkov vo vlastníctve obce
b) vykonávanie ohlasovacej živnosti na Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve od
01.04. 2019
Dôvodová správa:
Obec Poriadie bola obhospodarovateľom svojich lesných majetkov od 1. 1. 2018 v čase, kedy
sa vykonávala iba mimoriadna ťažba z dôvodu absencie prijatého Lesného hospodárskeho
plánu na roky 2018 – 2027. Momentálne je schválený LHP pre roky 2018 – 2027. Obec
Poriadie si ponecháva hospodárenie so svojimi lesnými majetkami a výkon lesného hospodára
bude vykonávať Ing. Pavol Konečný na základe dohody o pracovnej činnosti. Z tohto dôvodu
musí obec požiadať o vydanie živnostenského listu na vykonávanie ohlasovacej živnosti
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.
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

8. Doplnenie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na
dodávky pre rok 2019 o položku „Palivové drevo pre občanov obce
Poriadie“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh doplnenia
do cenníka ihličnatých a listnatých výrezov na dodávky pre rok 2019 novú položku Palivové
drevo pre občanov obce Poriadie.

Uznesenie číslo 20/2019 zo dňa 21.03.2019
----------------------------------------------------------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
− položku „Palivové drevo pre občanov s trvalým pobytom v obci Poriadie 40 €/m3“ v Cenníku
ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok 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

9. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce DHZ, JDS, SZZ
a OŠK na rok 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosti organizácií o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce. O dotáciu z rozpočtu obce požiadali nasledovné organizácie: DHZ Poriadie,
JDS Poriadie, SZZ Poriadie, OŠK Poriadie. OZ prerokovalo uvedené žiadosti a prijalo
nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 21/2019 zo dňa 21.03.2019
---------------------------------------------------------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 a podľa ust. čl. 2 ods. 1 VZN č.1/2006:

schvaľuje
a) dotáciu na činnosť DHZ Poriadie na rok 2019 z rozpočtu obce Poriadie vo výške 300
€ za nasledujúcich podmienok :
− zabezpečenie dovozu, stavania a váľania mája 100 €
− obnova vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice 200 €
b) dotáciu na činnosť ZO JDS Poriadie na rok 2019 z rozpočtu obce Poriadie vo výške
300 € za nasledujúcich podmienok :
− zabezpečenie akcie Jarný slnovrat 100 €
− vyčistenie prednej časti ihriska 150 €
− vyčistenie zastávky SAD Trenčín 50 €
c) dotáciu na činnosť ZO SZZ Poriadie na rok 2019 z rozpočtu obce Poriadie vo výške
400 € za nasledujúcich podmienok :

− čistenie Pamätníka u Klasovitých 3x v roku 200 €
− čistenie chodníka na Sovinci 50 €
− zabezpečenie Výstavy ovocia a zeleniny 50 €
− zabezpečenie podujatia Adventné popoludnie 100 €
d) dotáciu na činnosť OŠK Poriadie na rok 2019 z rozpočtu obce Poriadie vo výške 450 €
za nasledujúcich podmienok :
− zabezpečenie občerstvenia pri stavaní mája 100 €
− zabezpečenie balíčkov na Deň detí 100 €
− oprava bufetu a priestoru pod prístreškom 200 €
− úprava ihriska po výrube stromov 50 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: Miroslav Pražienka

10. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Obecného zastupiteľstva v
Poriadí číslo 54/2018 zo dňa 2.10.2018, ktorým sa schválila kúpa pozemkov
C KN parc. č. 24352/10, 24352/4, 24296/45 v k. ú Poriadie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kúpu pozemkov C KN parc. č. 24352/10, 24352/4,
24296/45 v k. ú. Poriadie. Zároveň schvaľuje zmenu uznesenia č. 54/2018 zo dňa 2.10.2018.
K zmene uznesenia dochádza z dôvodu, že prišlo k zmene vlastníckych práv oproti
pôvodnému schválenému uzneseniu.
Uznesenie číslo 22/2019 zo dňa 21.03.2019
-------------------------------------------------------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
- zmenu uznesenia č. 54/2018 zo dňa 2. 10. 2018, ktorým sa schválila kúpa pozemkov C KN
parc. č. 24352/10, 24352/4, 24296/45 v k. ú Poriadie nasledovne :
pôvodný text v bode II. v znení :
s ch v a ľ u j e
odkúpenie nasledovných pozemkov
- C KN p. č. 24352/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 od vlastníčky Anny
Jurášovej v podiele 3/16
- C KN p. č. 24352/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 a C KN p. č. 24296/45
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 od spoluvlastníkov

Štefana Sadloň v podiele ½
Márii Purdiakovej v podiele 1/6
Pavla Sadloňa v podiele 1/6
Jaromíra Sadloňa v podiele 1/6
mení nasledovne :
odkúpenie nasledovných pozemkov
- C KN p. č. 24352/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 od vlastníčky Anny
Jurášovej v podiele 3/16
- C KN p. č. 24352/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 a C KN p. č. 24296/45
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 od spoluvlastníkov
Emílie Smolíčkovej v podiele ½
Márii Purdiakovej v podiele 1/6
Pavla Sadloňa v podiele 1/6
Jaromíra Sadloňa v podiele 1/6
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne zastupovanie pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Dôvodová správa :
V pôvodnom uznesení bol uvedený pán Štefan Sadloň, ktorý zomrel a prebehlo dedičské
konanie. Na základe dedičského konania sa vlastníčkou ½ podielu stala Emília Smolíčková,
r. Sadloňová. Ostatní podieloví vlastníci parcely zostali nezmenení.
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

11. Rôzne.
Uznesenie č. 23/2019 zo dňa 21.03.2019
--------------------------------------------------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
− úhradu schválenej jednorazovej dotácie mestu Myjava na rekonštrukciu Domu smútku
na Myjave z rezervného fondu obce
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. 24/2019 zo dňa 21.03.2019
-----------------------------------------------------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
−
a)
b)
c)

opravu interiérových priestorov Obecného úradu v Poriadí pozostávajúcu z :
oprava havarijného stavu elektrických rozvodov a elektrorozvádzača
oprava kancelárie starostu obce
oprava kancelárie administratívy

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 podal poslancom OZ nasledovné informácie:
- Obecný úrad v Poriadí bude mať od 1.4.2019 nové úradné hodiny, menia sa časy v stredu
7:30 – 17:00 a v piatok 7:30 – 14:00, ostatné dni zostávajú nezmenené
- v dňoch 4.5.6. apríl 2019 bude v obci Poriadie veľkoobjemový zber, kontajner bude
k dispozícii v pracovných dňoch od 8,00 hodiny do 18,00 hodiny a v sobotu t.j. 6.4.2019
v čase od 8,00 hodiny do 12,00 hodiny.
- stav štátnej komunikácie Poriadie – Myjava je v zlom stave, je potrebné zdokumentovať
stav cesty, prípadne zaslať list na VÚC Trenčín, ktorý je správcom tejto komunikácie. Taktiež
je potrebné opraviť nájazd pred kultúrnym domom Poriadie, kde je veľký skok a časom sa
nebude dať nižším autám dostať na parkovisko pre KD, prípadne si môžu občania poškodiť
auto.
- k vypracovaniu GP u Durcov, kde sa občanom odsúhlasilo odkúpenie pozemkov pred ich
rodinnými domami súpisné čísla 249, 301 a 302. Je potrebné ponechať minimálne 1m od
hranice pozemku, na ktorom je cesta.
- bola podaná informácia k podaným projektom na základe výzvy spoločnosti COOP Jednota.
Boli podané tri projekty na Jednotu COOP Senica v prípade, že bude obec úspešná tak budú
môcť naši občania vybrať v hlasovaní jeden projekt, ktorý sa zrealizuje.
- bola podaná informácia o možnosti zorganizovať výlet do Štúrova pre našich občanom na
základe odsúhlaseného Plánu kultúrno-spoločenských aktivít pre rok 2019.
- taktiež starosta informoval o rozpracovanom projekte Cyklotrasa – Sekule.

- na základe stretnutia s pracovníčkou spoločnosti NATUR-PACK, v priebehu júna bude
môcť prísť k prehodnoteniu počtu zberných nádob na separovaný odpad.
- k Rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice (určenie stavebného dozoru) zateplenie budovy +
výmena brán.
- je potrebná oprava miestnej komunikácie v Dolnom Výkone, križovatka pri PD Poriadie,
kde je neustále zatopená priekopa, čo môže spôsobiť podmočenie rodinného domu 177.

12. Diskusia.
--------------------- Poslanci svoje pripomienky riešili v predchádzajúcom bode rôzne.

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

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

--------------------------------------------Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Overovatelia zápisnice

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

