Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 23.09.2019 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt
„Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“ v operačnom programe Program rozvoja
vidieka
6. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na podporu projekt „Výstavba verejne
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Poriadie“ z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
7. Návrh na realizáciu stavby „Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na
št. cestu III/1211 v km 4,056“ financovanú z rozpočtu obce.
8. Prerokovanie žiadosti M. Gajdoša a J. Gajdošovej na prenájom časti pozemku C KN
23992 v k. ú. Poriadie
9. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na odkúpenie pozemku C KN
24447/2 a E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie
10. Rôzne
− Určenie školského obvodu
− Investičné aktivity pre rok 2020
11. Diskusia
12. Záver

1. Zahájenie.
--------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, ktorý
privítal prítomných. Na zasadnutí bolo šesť poslancov, čo je nadpolovičná väčšina takže
obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia.
-------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných s programom zasadnutia,
ktorý bol uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo rokovalo podľa tohto programu.
Uznesenie číslo 58/2019 zo dňa 23.09.2019
----------------------------------------------------------
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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 23. 09. 2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt
„Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“ v operačnom programe Program rozvoja vidieka
6. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na podporu projekt „Výstavba verejne
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Poriadie“ z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky
7. Návrh na realizáciu stavby „Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na št.
cestu III/1211 v km 4,056“ financovanú z rozpočtu obce.
8. Prerokovanie žiadosti M. Gajdoša a J. Gajdošovej na prenájom časti pozemku C KN
23992 v k. ú. Poriadie
9. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na odkúpenie pozemku C KN 24447/2 a
E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie
10. Rôzne
- Určenie školského obvodu
- Investičné aktivity pre rok 2020
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, 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. Annu Pražienkovú a overovateľov zápisnice
poslancov Miroslava Pražienku a Jaroslava Petráka

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
_______________________________________
Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia
uložené na minulom zasadnutí sú priebežne splnené.
Uznesenie číslo 59/2019 zo dňa 23.09.2019
______________________________________
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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 10.07.2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

5. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
na projekt „Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“ v operačnom
programe Program rozvoja vidieka.
_______________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 za
účelom realizácie projektu „Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie“. Výmenou antuky
za umelú trávu sa znížia nároky na údržbu hlavne polievanie. Projekt bude podaný
prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Myjava.
Uznesenie číslo 60/2019 zo dňa 23.9.2019.
____________________________________
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
− predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry za účelom realizácie projektu „Obnova tenisového
kurtu v obci Poriadie“, ktorého ciele sú v súlade s PHSR Obce Poriadie;
− zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume minimálne 7 189,20 EUR.

Dôvodová správa :
V rámci MAS Kopaničiarsky región bola obec Poriadie s uvedeným projektom v minulosti
zaradená do uvedeného podprogramu OP Program rozvoja vidieka. Vzhľadom na stav
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tenisového kurtu je potrebná rekonštrukcia, aby bol tenisový kurt prevádzky schopný.
Výmenou antukového povrchu za umelú trávu sa znížia nároky na údržbu (hlavne polievanie).
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

6. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na podporu projekt
„Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci Poriadie“ z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
______________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh
vypracovanej žiadosti o dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR v rámci „Schémy na
podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba
nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Poriadie.
Uznesenie číslo 61/2019 zo dňa 23.09.2019.
_____________________________________
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
− predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry
pre alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily v obci Poriadie " - 18409/2019-4210-36886 ktorý vyhlásilo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom
Obec Poriadie,
− zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
− maximálna výška hodnoty projektu bude 5000 EUR, v zmysle max. výšky dotácie
uvedenej vo výzve,
− zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume - maximálne 250 EUR.
Dôvodová správa :
Podpora elektromobility je dôležitou stratégiou Slovenskej republiky. Vznikom nabíjacej
stanice v obci Poriadie sa obec začlení do jej siete a bude označená v mapách. Tým sa môže
zvýšiť návštevnosť obce a rozvoj cestovného ruchu, nakoľko postupne sa zvyšuje dopyt po
elektrobicykloch a elektromobiloch. Zároveň to bude dobrý východiskový bod pre prípadnú
žiadosť o dotáciu pri kúpe elektromobilu pre obec.
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

7. Návrh na realizáciu stavby „Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK
Dolný Výhon na št. cestu III/1211 v km 4,056“ financovanú z rozpočtu obce.
_______________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal informáciu o pripravenom projekte na
realizáciu stavby „Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na štátnu cestu
III/1211 v km 4,056“. Odvodnenie napojenia MK v tejto časti je v havarijnom stave, čo je
nevyhnutné riešiť.
Uznesenie číslo 62/2019 zo dňa 23.09.2019
--------------------------------------------------------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
− realizáciu stavby „Rekonštrukcia odvodnenia napojenia MK Dolný Výhon na št. cestu
III/1211 v km 4,056“
− vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s predpokladanou hodnotou
zákazky 9 734,08 € bez DPH a podpísať zmluvu o dielo s víťaznou firmou
− financovania prác z rozpočtu obce z kapitálových výdavkov z rezervného fondu
Dôvodová správa :
Odvodnenie napojenia MK Dolný Výhon na št. cestu III/1211 v km 4,056 je v havarijnom
stave. Priepust je prepadnutý a kapacitne nedostatočný. Zároveň priekopa pri RD súpisné
číslo 177 je zanesená a neodtekanie vody spôsobuje podmokanie plotov ako i rodinného domu
majiteľky.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

8. Prerokovanie žiadosti M. Gajdoša a J. Gajdošovej na prenájom časti
pozemku C KN 23992 v k. ú. Poriadie.
______________________________________________________________
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Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie žiadosť M.
Gajdoša a J. Gajdošovej na prenájom časti pozemku C KN 23992 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 63/2019 zo dňa 23.09.2019.
______________________________________
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
− nájomnú zmluvu medzi Obcou Poriadie a Ing. Milanom Gajdošom a Bc. Janou
Gajdošovou
− výšku nájmu v hodnote 1 € ročne
− maximálnu dĺžku prenájmu na 5 rokov
− zmluvu o budúcej zmluve o bezplatnom prevode stavebných objektov
Dôvodová správa :
Žiadatelia na susednej parcele KN C 2598 budú realizovať stavbu rodinného domu. Z tohto
dôvodu na uvedenej parcele je oporný múr, ktorý spevní svah popri miestnej komunikácii,
ktorá je na parcele KN C 23992. Žiadatelia na prenajatej časti parcele vystužia odvodňovací
rigol miestnej komunikácie a osadia železnú mrežu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

9. Prerokovanie žiadosti D. Devána a V. Devánovej na odkúpenie pozemku C KN
24447/2 a E KN 24447/3 v k. ú. Poriadie
__________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie žiadosť pána D.
Devána a V. Devánovej na odkúpenie pozemkov C KN číslo 24447/2 a E KN číslo 24447/3
v k. ú. Poriadie. O odkúpenie týchto parciel prejavila záujem iná žiadateľka, ktorej žiadosť
bola prerokovaná na minulom zasadnutí. Poslanci OZ Poriadie dňa 23.9.2019 miestnou
obhliadkou uvedených parciel zistili, že žiadateľka sa dostatočne nestará o svoje pozemky,
ktoré má v tejto časti obce, čím porušuje zákon č. 220/2004. Taktiež na minulom zasadnutí
bolo odprezentované, že pozemok, ktorý je ako pozemok priľahlý k predmetnému
predávajúcemu pozemku už má odkúpený, čo však zatiaľ neuskutočnila, takže nemá
k danému pozemku prístup.
Uznesenie číslo 63/2019
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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) neschvaľuje
− zámer predaja pozemku – C KN 24447/2 – záhrada o výmere 361 m2 žiadateľom D.
Devánovi a V. Devánovej
− zámer predaja pozemku – E KN 24447/3 – orná pôda o výmere 31 m2 žiadateľom D.
Devánovi V. Devánovej
b) schvaľuje
− zrušenie uznesenia č. 53/2019 zo dňa 10. 7. 2019
− zrušenie uznesenia č. 54/2019 zo dňa 10. 7. 2019
Dôvodová správa :
Žiadatelia poslali žiadosť na odkúpenie uvedených parciel. O pozemky prejavila záujem iná
žiadateľka, ktorej žiadosť bola prerokovaná na minulom zasadnutí OZ. OZ vykonalo
obhliadku uvedených parciel a zistilo porušovanie zákona č. 220/2004 Z. z. na parcelách
24447/1 a 24446/4. Vzhľadom k tomu, že žiadateľka Jana Valentová nemá zabezpečený
prístup k parcelám a majiteľka sa nedostatočné stará o svoje pozemky, ruší zámer predaja
uvedených parciel.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

10. Rôzne.
----------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie určenie
školského obvodu pre súpisné čísla 120 a 330 v obci Poriadie.

Uznesenie číslo 64/2019 zo dňa 23.09.2019.
_____________________________________
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
− dodatok k uzneseniam číslo 20/2005, 29/2006, 29/2007, 35/2008, 36/2009, 34/2010,
43/2010, 17/2011, 33/2011, 27/2012, 13/2013, 23/2013, 36/2014, 63/2015, 53/2016,
49/2017, 46/2018, 37/2019 a na základe § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje
školský obvod základnej školy pre obec Poriadie nasledovne :
o pre súpisné čísla 120 a 330 stanovuje školský obvod Základnú školu
v Myjave, Štúrova 18, 907 01 Myjava
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Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka prerokoval na zasadnutí OZ Poriadie s poslancami
investičné zámery pre rok 2020 a ďalšie nevyhnuté opravy majetku vo vlastníctve obce, ktoré
je potrebné zahrnúť do rozpočtu na rok 2020.
• Rekonštrukcia osvetlenia v Kultúrnom dome
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozvodov v obci
• Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov v časti Sovinec
• Odstavná plocha v Sekuliach
• Úprava stojísk pre separovaný zber
• Úprava zelene a oprava studne na križovatke.
Nevyhnutné opravy :
− oprava múrika oplotenia pred MŠ Poriadie
− výmena lexanu na ihrisku
− oprava sokla Kultúrneho domu od terasy
Uznesenie č. 65/2019 zo dňa 23.09.2019
_____________________________________
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
− Investičné zámery pre rok 2020 :
• Rekonštrukcia osvetlenia v Kultúrnom dome
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozvodov v obci
• Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov v časti Sovinec
• Odstavná plocha v Sekuliach
• Úprava stojísk pre separovaný zber
• Úprava zelene a oprava studne na križovatke.
− pripraviť projektové dokumentácie pre uvedené zámery
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
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11. Diskusia.
--------------------------Poslanec Ing. Peter Volár mal pripomienku, že je potrebné zaslať písomnú výzvu na PD
Poriadie na udržiavanie pozemkov.
Poslanec Jaroslav Tížik mal pripomienku k tomu, že sa stále využíva starý most do Rudníka,
ktorý by mal slúžiť ako prechod pre peších. Zo strany Poriadie je tu zákazová dopravná
značka, avšak od Rudníka je stále pred mostom dopravná značka ktorá umožňuje prejazd
motorových vozidiel.
Poslanec Jaroslav Tížik navrhol doplniť k Pamätníku u Klasovitých solárnu lampu
a fotopascu.
Starosta obce poslancom pripomenul, že 4. 10. sa uskutoční Posedenie pre dôchodcov, na
ktorm by sa mali zúčastniť.

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

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

--------------------------------------------Miroslav Pražienka, Jaroslav Petrák
Overovatelia zápisnice

----------------------------------------Anna Pražienková
Zapisovateľka
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