Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 22.02.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
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
Osprav.
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 14.12.2017.
5. Návrh na zakúpenie novovzniknutej parcely číslo 24164/10 v k. ú. Poriadie.
6. Prejednanie návrhu na podanie projektu v rámci Fondu malých projektov
programu Interre V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom
projektu „Spoznajme históriu rokov Meruôsmych v slovensko-českom
pohraničí“.
7. Prejednanie Plánu kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2018.
8. Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcia domu smútku na Myjave.
9. Rôzne – Návrh na vypracovanie projektu Oprava lesnej komunikácie pre účely
Cyklocesty SR-ČR.
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
--------------------------------------------1

Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 1/2018 zo dňa 22.02.2018
-------------------------------------------------------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 22.02.2018

II. s c h v a ľ u j e
- nasledovný program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2018
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 14.12.2017.
5. Návrh na zakúpenie novovzniknutej parcely číslo 24164/10 v k. ú. Poriadie.
6. Prejednanie návrhu na podanie projektu v rámci Fondu malých projektov
programu Interre V-A Slovenská republika - Česká republika s názvom
projektu „Spoznajme históriu rokov Meruôsmych v slovensko-českom
pohraničí“.
7. Prejednanie Plánu kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2018.
8. Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcia domu smútku na Myjave.
9. Rôzne – Návrh na vypracovanie projektu Oprava lesnej komunikácie pre účely
Cyklocesty SR-ČR.
10. Diskusia.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Slávku Bachoríkovú a posl.
Jaroslava Tíţika.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 14.12.2017
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
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Uznesenie číslo 2/2018 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 14.12.2017
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 14.12.2017.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Návrh na zakúpenie novovzniknutej parcely číslo 24164/10 v k. ú.
Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na
zakúpenie pozemkov pri Pamätníku u Klasovitých podľa GP úradne overeného katastrálnym
odborom pod č. j. 24/18. Obec Poriadie poţaduje od vlastníkov odkúpiť novovzniknutú
parcelu číslo 24164/10 vo výmere 93 m2. Na uvedenej parcele budú umiestnené prvky
drobnej architektúry a prístrešok, ktoré sú súčasťou projektu Oddychovej zóny okolia
Pamätníka u Klasovitých. Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo prijalo
nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 3/2018 zo dňa 22.02.2018
--------------------------------------------------------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.
prerokovalo
- návrh na zakúpenie pozemkov pri Pamätníku u Klasovitých podľa geometrického plánu úradne
overeného katastrálnym odborom pod č. j. 24/18
II.

-

schvaľuje

odkúpenie nasledovných pozemkov v k. ú. Poriadie pri Pamätníku u Klasovitých pre obec
Poriadie:

- LV č. 875 pre obec a k. ú. Poriadie:
pozemku parcely registra „E“ číslo 2484 - orná pôda vo výmere 1664 m2
Pavol Niţňanský v podiele ½ k celku
Anna Ušiaková v podiele 2/10 k celku
Anna Smetanová v podiele 1/10 k celku
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Viliam Mercek v podiele 1/10 k celku
Adam Viskup v podiele 1/10 k celku
- LV č. 1086 pre obec a k. ú. Poriadie:
pozemku parcely registra „E“ číslo 2483 – orná pôda vo výmere 1328 m2
Ing Jaroslav Fidrich v podiele 1/1 k celku,
odpredávajú podľa GP úradne overeného Okresným úradom Myjava katastrálnym odborom
pod č. j. 24/18:


časť E KN parc. č. 2484 – diel č. 2 o výmere 48 m2, ktorý vstupuje do C KN parc. č.
24164/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2
Pavol Niţňanský v podiele ½ k celku
Anna Ušiaková v podiele 2/10 k celku
Anna Smetanová v podiele 1/10 k celku
Viliam Mercek v podiele 1/10 k celku
Adam Viskup v podiele 1/10 k celku



časť E KN parc. č. 2483 - diel č. 1 o výmere 45 m2, ktorý vstupuje do C KN parc. č.
24164/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2
Ing. Jaroslav Fidrich podiel 1/10 k celku.
Cena pozemku je 10,00 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom uvedených
nehnuteľností, t.j. vypracovanie geometrického plánu, overenie podpisov, vypracovanie
zmluvy znáša kupujúci, teda Obec Poriadie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce
Ing. Zuzanu Boskovičovú na právne zastupovanie pri prevode uvedenej nehnuteľnosti.
Odôvodnenie: Ide o novovzniknutú parcelu pri Pamätníku u Klasovitých, na ktorej má obec záujem
vybudovať prístrešok s posedením a vysadiť zeleň.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prejednanie návrhu na podanie projektu v rámci Fondu malých
projektov programu Interre V-A Slovenská republika-Česká republika
s názvom projektu „Spoznajme históriu rokov Meruôsmych v slovenskočeskom pohraničí“.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o tom, ţe je moţnosť
podania projektu v rámci cezhraničnej spolupráce na vybudovanie oddychovej zóny pri
Pamätníku u Klasovitých. V rámci tohto projektu bude pri Pamätníku u Klasovitých vybudovaný
nový prístrešok s lavičkami. Osadené budú informačné panely, na ktorých bude popis udalostí ku
ktorým sa viaţe vybudovanie pamätníka. Taktieţ sa osadia dva stoţiare na vlajky a stojany na
odkladanie bicyklov. Obec Poriadie súhlasí uzatvoriť Dohodu o spolupráci medzi obcou Poriadie
a obcou Nová Lhota v Českej republike. Obec Nová Lhota je prihraničná obec, ktorá priamo súvisí
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s udalosťami, ktoré sa odohrávali na mieste u Klasovitých. Dobrovoľníci, ktorí tu bojovali v bitke za
svoje národnostné práva potom odišli do obce Nová Lhota, kde im vyplácali ţold.

Obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasí s uzatvorením Dohody o spolupráci partnerov na
malom projekte s názvom: Spoznajme históriu rokov meruôsmych v slovensko-českom
pohraníčí medzi obcou Poriadie a obcou Nová Lhota v Českej republike.
Uznesenie číslo 4/2018 zo dňa 22.02.2018
--------------------------------------------------------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.
prerokovalo
- návrh na podanie ţiadosti o nenávratný príspevok na podanie projektu v rámci Fondu
malých projektov programu Interre V-A Slovenská republika – Česká republika názov
projektu : „ Spoznajme históriu rokov Meruôsmych v slovensko-českom pohraničí“.
II.

schvaľuje

a) - predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy 1/FMP/6c/I, N pre malé
projekty v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
2014 – 2020 za účelom realizácie projektu : „ Spoznajme históriu rokov Meruôsmych
v slovensko-českom pohraničí“.
b) - zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o FP a jeho predfinancovanie
v plnej výške 28 199,40 EUR.
c) - spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov na projekt t.j. vo výške
1409,70 EUR.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Miroslav
Praţienka, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Prejednanie Plánu kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok
2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo predloţený návrh Plánu kultúrnovýchovnej činnosti na rok 2018.
Uznesenie číslo 5/2018 zo dňa 22.02.2018.
-------------------------------------------------------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):
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I.
-

návrh na Plán kultúrno-výchovnej činnosti obce Poriadie na rok 2018.
II.

-

prerokovalo

schvaľuje

17. februára 2018 – detský maškarný ples /obec/
24. februára 2018 – obecný ples /obec/
18. marca 2018 – Veľkonočné stretnutie / obec v spolupráci s JDS/
30. apríla 2018 - Stavanie mája
Máj – September 2018 – usporiadanie autobusového zájazdu pre občanov obce
2. júna 2018
- Deň detí / OŠK, obec/
7. júl 2018
- futbalový turnaj /OŠK/
29. júla 2018
- turistický pochod na Veľkú Javorinu
4. augusta 2018 - súťaţ vo varení guláša / hrať bude Myjavská heligónka/
12. októbra 2018 – Posedenie s dôchodcami /obec/
12,13,14 októbra 2018 - Výstava ovocia a zeleniny spojené s ochutnávkou jedál /SZZ/
2. decembra 2018 – Adventné popoludnie /obec, ZO SZZ/
8. decembra 2018 – Mikulášska zábava /OŠK/
26. decembra 2018 – Štefanský pochod na Veľkú Javorinu

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Dušan Klimek, Jaroslav Tíţik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Prejednanie spolufinancovania Rekonštrukcie Domu smútku na Myjave.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom obecného zastupiteľstva
Zmluvu o spolupráci a zdruţených prostriedkov medzi mestom Myjava a obcami Poriadie,
Stará Myjava, Brestovec, Polianka , Jablonka a Rudník, ktorej predmetom je Rekonštrukcia
Domu smútku na Myjave. Vzhľadom k tomu, ţe poslanci sa na zasadnutí obecného
zastupiteľstva nevedeli rozhodnúť, starostka odporučila tento bod zaradiť na prerokovanie
na ďalšom zasadnutí OZ Poriadie.

9. Rôzne.
Návrh na vypracovanie projektu „ Oprava lesnej komunikácie pre účely
Cyklocesty SR – ČR.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce oboznámila poslancov s moţnosťou zadania vypracovať projekt na opravu
lesnej komunikácie pre účely cyklocesty SR – ČR, t. j. Poriadie Sekule- po Lipovčeky.
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Uznesenie číslo 6/2018 zo dňa 22.02.2018
--------------------------------------------------------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 vypracovanie projektu „Oprava lesnej komunikácie pre účely Cyklocesty SR- ČR.
II. s c h v a ľ u j e

- vypracovanie projektu „Oprava lesnej komunikácie pre účely Cyklocesty SR-ČR.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik,
Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Miroslav Praţienka
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo moţnosť prenájmu ďalšej miestnosti v prístavbe
kultúrneho domu Poriadie pre pôvodného ţiadateľa t.j. Tomáša Cintulu.
Uznesenie číslo 7/2018 zo dňa 22.02.2018
--------------------------------------------------------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
- ţiadosť o prenájom ďalšej miestnosti v prístavbe kultúrneho domu Poriadie pre pôvodného
nájomcu t. j. Tomáša Cintulu.
II. s c h v a ľ u j e

- ţiadosť o prenájom ďalšej miestnosti v prístavbe kultúrneho domu Poriadie pre pôvodného
nájomcu t. j. Tomáša Cintulu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka
Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa:
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

10. Diskusia.
------------------Poslanec Ľubomír Smyčka – informoval, ţe OŠK má v pláne zorganizovať brigádu
upratovanie ţelezničnej stanice a jej okolia. Brigáda sa má uskutočniť v termíne 24.3.2018 t.j.
v sobotu, alebo v náhradnom termíne 14.4.2018. Ţeleznice prisľúbili upratanie stanice.
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Celá táto akcia sa bude realizovať v rámci Dňa Zeme.
- starostka prisľúbila, ţe obec zabezpečí vrecia na odpad, prípadne kontajner a vývoz
kontajnera.
Ďalej p. Smyčka poukázal na to, ţe bude potrebné zabezpečiť opravu tenisového kurtu, aby
mohol byť tenisový kurt daný opätovne do prevádzky.
Poslanec Jaroslav Tíţik poukázal na neporiadok, ktorý zostal po poľovačke v časti obce
Poriadie – Dolný Výhon ( prázdne nábojnice, taktieţ fľaše od nápojov.)

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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