Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 12.06.2019 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN č. 2/2010
6. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Poriadí
7. Prerokovanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na MFF Myjava 2019 a Slávnosti
bratstva Čechov a Slovákov 2019
8. Prerokovanie žiadosti poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu mohyly na
vrchu Roh.
9. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest pod
Veľkou Javorinou“ v rámci Výzvy č. 10 z Programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika
10. Návrh na zakúpenie C KN 26590/8, 26526/7, 26740/6 v k. ú. Poriadie
11. Zmena uznesenia č. 22/2019 zo dňa 21.3.2019, ktorým sa menilo uznesenie č. 54/2018
zo dňa 2.10.2018
12. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Štefanovi Durcovi
13. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Jaroslavovi Durcovi
14. Prekovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Miroslavovi Durcovi
15. Rôzne
− určenie školského obvodu
− využitie pozemkov C KN 25499/2, 25499/18, 25499/41 v k. ú. Poriadie
16. Diskusia
17. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na zasadnutí bolo 6 prítomných poslancov zo siedmych čo je
nadpolovičná väčšina takže obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

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 25/2019 zo dňa 12.6.2019
--------------------------------------------------------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
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN č. 2/2010
6. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Poriadí.
7. Prerokovanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na MFF Myjava 2019 a Slávnosti
bratstva Čechov a Slovákov
8. Prerokovanie žiadosti poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu mohyly na vrchu
Roh.
9. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest pod
Veľkou Javorinou“ v rámci Výzvy č. 10 z Programu Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika.
10. Návrh na zakúpenie C KN 26590/8, 26526/7, 26740/6 v k. ú. Poriadie.
11. Zmena uznesenia č. 22/2019 zo dňa 21.3.2019, ktorým sa menilo uznesenie č. 54/2018
zo dňa 2.10.2018.
12. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Štefanovi Durcovi.
13. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Jaroslavovi Durcovi.
14. Prekovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Miroslavovi Durcovi.
15. Rôzne
− určenie školského obvodu
− využitie pozemkov C KN 25499/2, 25499/18, 25499/41 v k. ú. Poriadie
16. Diskusia
17. Záver

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6

Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
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 Stanislava Dugu a Romana Minarecha.

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia uložené
na minulom zasadnutí sú priebežne splnené.
Uznesenie číslo 26/2019 zo dňa 12.06.2019
--------------------------------------------------------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 21.03.2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN
č. 2/2010.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN č. 2/2010 o odmeňovaní
poslancov.
Uznesenie číslo 27/2019 zo dňa 12.06.2019
----------------------------------------------------------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

− Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN č. 2/2010
Dôvodová správa :
Obec Poriadie má v súčasnosti odmeňovanie poslancov zabezpečené na základe VZN č.
2/2010. Na základe novely zákona č. 369/1990 Z. z. NR SR o obecnom zriadení účinnej od 1.
2. 2019 je potrebné zmeniť zásady odmeňovania poslancov. Zásady odmeňovania by mali byť
interný predpis. Preto je potrebné prijať VZN, ktoré zruší pôvodné VZN a zásady prijať ako
interný predpis.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržal sa: 0

6. Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Poriadí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie nové Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Poriadí.
Uznesenie číslo 28/2019 zo dňa 12.06.2019
----------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. k) zákona č. 369/90 Z. z.,
NR SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Poriadí
Dôvodová správa :
Na základe novely zákona č. 369/1990 Z. z. NR SR o obecnom zriadení účinnej od 1. 2. 2019
je potrebné zmeniť zásady odmeňovania poslancov. Nakoľko obec mala doteraz zásady ako
VZN, prijíma nový interný predpis.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Jaroslav Tížik

7. Prerokovanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na MFF Myjava 2019
a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil žiadosť Mesta Myjava o posúdenie
možnosti finančne participovať na príprave a realizácii 60. ročníka Medzinárodného
folklórneho festivalu Myjava 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 19. – 23 júna 2019.
Taktiež predložil žiadosť predsedníctva prípravného výboru
Slávností bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine o možnosti finančného príspevku na realizáciu a uskutočnenie
slávností, ktoré sa budú konať 28. júla 2019.
Poslanci súhlasia s finančným príspevkom pre obe predložené žiadosti.
Uznesenie číslo 29/2019 zo dňa 12.06.2019
---------------------------------------------------------------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) dotáciu z rozpočtu obce vo výške 400 € na MFF Myjava 2019
b) dotáciu z rozpočtu obce vo výške 150 € na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

8. Prerokovanie žiadosti poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu
mohyly na vrchu Roh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na obecné zastupiteľstvo žiadosť
Spoločenstva obcí mikroregiónu Javorina SOMJA na poskytnutie finančného príspevku na
opravu tumby obce Poriadie nachádzajúcej sa pri mohyle na vrchu ROH. Pri mohyle na
vrchu ROH sa nachádza 14 túmb naplnených hlinou z katastra z ktorého pochádzajú padlí
hrdinovia. Jedna tumba je venovaná obci Poriadie. Príspevok bude použitý na nové
opieskovanie tejto tumby.
Uznesenie číslo 30/2019 zo dňa 12.06.2019
-------------------------------------------------------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
− finančnú dotáciu vo výške 255,88 € na rekonštrukciu mohyly na vrchu Roh

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

9. Prerokovanie a schválenie podania projektu „Rozvoj siete cyklistických
ciest pod Veľkou Javorinou“ v rámci Výzvy č. 10 z Programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal informáciu o postupe pri spoločnom projekte
obcí Poriadie, Stará Myjava a moravská obec Suchá Loz zameranom na vytvorenie nových
cyklotrás to je rekonštrukcia cesty v časti Jastrabinec, čím sa vytvorí Jastrabinská cyklotrasa
vetva C a D.
Uznesenie číslo 31/2019 zo dňa 12.06.2019
-------------------------------------------------------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 prostriedok INTERREG V-A SKCZ/2019/10 za účelom realizácie projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest pod
Veľkou Javorinou“, 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 spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume minimálne 7938,68 EUR.
Dôvodová správa :
Obec Poriadie v spolupráci s Obcou Stará Myjava a moravskou obcou Suchá Loz pripravila
spoločný projekt zameraný na vytvorenie nových cyklotrás. Obec Poriadie by v rámci tohto
projektu realizovala rekonštrukciu cesty v časti Jastrabinec, čím by sa vytvorila Jastrabinská
cyklotrasa vetva C a vetva D. Spoločný projekt bude podaný na aktuálnu výzvu č. 10
z programu INTERREG V-A SK-CZ/2019/10, Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva
pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

10. Návrh na zakúpenie C KN 26590/8, 26526/7, 26740/6 v k. ú. Poriadie
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil poslancom OZ Poriadie návrh na
odkúpenie pozemkov za účelom majetkovo-právneho usporiadania. Jedná sa o nasledovné
parcely
• C KN 26590/8 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 44 m2 od podielových
vlastníkov
• C KN 26526/7 - zastavené plochy a nádvoria, výmera 6 m2 od podielových
vlastníkov
• CKN 26740/6 - zastavané plocha a nádvoria, výmera 80 m2 od podielových
vlastníkov
Uznesenie číslo 32/2019 zo dňa 12.06.2019
------------------------------------------------------------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
− odkúpenie nasledovných pozemkov
• C KN 26590/8 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 44 m2 od podielových
vlastníkov
Peter Valent v podiele 1/3
Slovenského pozemkového fondu v podiele 2/3
• C KN 26526/7 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6 m2 od podielových
vlastníkov
Eva Jurášová v podiele 7/105
Ján Bičian v podiele 1/45
Ján Klasovitý v podiele 7/105
Jeana Mackovičová v podiele 2/45
Štefan Štetina v podiele 11/15
Slovenský pozemkový fond v podiele 7/105
• C KN 26740/6 – ovocný sad, výmera 80 m2 od podielových vlastníkov
Ing. Jaroslav Mockovčiak v podiele 10/25
Ján Klasovitý v podiele 1/25
Ján Bičian v podiele 1/75
Eva Jurášová v podiele 1/25
Rastislav Szilvas v podiele 1/25
Emília Štefunková v podiele 2/25
Jeana Mackovičová v podiele 2/75
Štefan Štetina v podiele 7/25
Slovenský pozemkový fond v podiele 2/25
Cena pozemku je 2,32 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom uvedených nehnuteľnosti
uhradí kupujúca strana, teda Obec Poriadie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na
právne zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností.

Dôvodová správa :
Obec Poriadie vykupuje pozemky pod miestnou komunikáciou v časti obce Jastrabinec.
Miestnou komunikáciou by mala viesť Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D. Z dôvodu
budovania cyklotrasy je potrebné majetkové vysporiadanie komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

11. Zmena uznesenia č. 22/2019 zo dňa 21.3.2019, ktorým sa menilo
uznesenie č. 54/2018 zo dňa 2.10.2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka požiadal Obecné zastupiteľstvo o zmenu uznesenia č.
22/2019 zo dňa 21.03.2019 z dôvodu, že došlo k zmene vlastníckych práv pri vlastníkovi p.
Jaromírovi Sadloňovi, ktorý následne po dedičskom konaní odpredal svoj vlastnícky podiel
Poľnohospodárskeho družstvu Poriadie.
Uznesenie č. 33/2019 zo dňa 12.06.2019
----------------------------------------------------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. 22/2019 zo dňa 21.3.2019, ktorým sa menilo uznesenie 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
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.
24296/45zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 od spoluvlastníkov
Emílie Smolíčkovej v podiele 1/2
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.
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.
24296/45zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 od spoluvlastníkov
Emílie Smolíčkovej v podiele 1/2
Márii Purdiakovej v podiele 1/6
Pavla Sadloňa v podiele 1/6
Poľnohospodárske družstvo Poriadie v podiele 1/6
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na právne zastupovanie pri prevode
uvedených nehnuteľností.
Dôvodová správa :
V pôvodnom a aj zmenenom uznesení figuroval vlastník Jaromír Sadloň, ktorý ako dedič
predal svoj podiel Poľnohospodárskemu družstvu Poriadie spoločne so svojimi inými
pozemkami. Je potrebné zmeniť uznesenie, aby sa mohol zabezpečiť prevod nehnuteľnosti na
Obec Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

12. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/9 v k. ú.
Poriadie žiadateľovi Štefanovi Durcovi.
-------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Štefana Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/9 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie č. 34/2019 zo dňa 12.06.2019
------------------------------------------------------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
− zámer odpredaja pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/9 – trvale
trávnatý porast o výmere 89 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom
č. 028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným
úradom Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Štefanovi Durcovi s
manželkou za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 503,74 € 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 uvedená parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie
o kupujúci zabezpečil potrebné dokumenty k zosúladeniu stavu evidenčného so
stavom skutkovým rodinného domu č. 249
Dôvodová správa :
Rodinný dom kupujúceho sa nachádza v tesnej blízkosti novovytvorenej parcely č. 26453/9.
Na tejto parcele je vybudovaný vchod a vjazd do domu kupujúceho. Obec si ponechala
pozemok o šírke 3m od štátnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
13. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie žiadateľovi
Jaroslavovi Durcovi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Jaroslava Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/8 v k. ú. Poriadie.

Uznesenie č. 35/2019 zo dňa 12.06.2019
-----------------------------------------------------------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
− zámer odpredaja pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/8 – trvale
trávnatý porast o výmere 76 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom
č. 028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným
úradom Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Jaroslavovi Durcovi
s manželkou za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 430,16 € 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 uvedená parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie
Dôvodová správa :

Rodinný dom kupujúceho sa nachádza v tesnej blízkosti novovytvorenej parcely č. 26453/8.
Na tejto parcele je vybudovaný vchod a vjazd do domu kupujúceho. Obec si ponechala
pozemok o šírke 3m od štátnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

14. Prekovanie zámeru odpredaja pozemku C KN 26453/7 v k. ú.
Poriadie žiadateľovi Miroslavovi Durcovi .
------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer odpredaja pozemku na základe
žiadosti p. Miroslava Durca a manželky na odpredaj pozemku C KN 26453/7 v k. ú.
Poriadie.
Uznesenie č. 36/2019 zo dňa 12.06.2019
------------------------------------------------------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
− zámer odpredaja pozemku – novovzniknutá parcela registra CKN č. 26453/7 – trvale
trávnatý porast o výmere 205 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol geometrickým plánom
č. 028/2019 vyhotoveným Ing. Michalom Garajom, úradne overeným Okresným
úradom Myjava pod č. G1 – 78/19 v podiele 1/1 žiadateľovi Miroslavovi Durcovi
s manželkou za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 1160,30 € 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 uvedená parcela susedí s rodinným domom kupujúceho a na uvedenej parcele
je vybudovaný vchod a vjazd do domu
o parcelu kupujúci dlhodobo využíva
o obci bol ponechaný pozemok o šírke 3 m od štátnej komunikácie
Dôvodová správa :
Rodinný dom kupujúceho sa nachádza v tesnej blízkosti novovytvorenej parcely č. 26453/7.
Na tejto parcele je vybudovaný vchod a vjazd do domu kupujúceho. Obec si ponechala
pozemok o šírke 3m od štátnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

15. Rôzne.
---------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval poslancov o potrebe stanoviť školský
obvod základnej školy pre súpisné číslo 325 v obci Poriadie.
Uznesenie č. 37/2019 zo dňa 12.06.2019
------------------------------------------------------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 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 číslo 325 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,
Štúrova 18, 907 01 Myjava
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce Mgr. Pražienka podal informáciu o tom, že nakoľko je záujem o kúpu
obecných pozemkov C KN 25499/2, 25499/48 a 25499/41 je potrebné upovedomiť užívateľa
pozemkov o tejto skutočnosti a v budúcnosti OZ rozhodne o tom ďalšom využití uvedených
pozemkov. OZ Poriadie prijalo nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 38/2019 zo dňa 12.06.2019
--------------------------------------------------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
− písomné upovedomenie užívateľa pozemkov C KN 25499/2, 25499/18, 25499/41
o protiprávnom stave.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,

Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil požiadavku odkúpenia pozemku C
KN 26526/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 od vlastníka Slovenského
pozemkového fondu Bratislava.
Uznesenie č. 39/2019 zo dňa 12.06.2019
------------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemku C KN 26526/6 – zastavaná plocha a nádvoria, 11 m2 od vlastníka
Slovenského pozemkového fondu.
Dôvodová správa:
Obec Poriadie vykupuje pozemky pod miestnou komunikáciou v časti obce Jastrabinec.
Miestnou komunikáciou by mala viesť Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D. Z dôvodu
budovania cyklotrasy je potrebné majetkové vysporiadanie komunikácie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil požiadavku zámer prenájmu pozemku
C KN 26696/2 – vodná plocha, 13 m2 od vlastníka Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p. na dobu 20 rokov
Uznesenie č. 40/2019 zo dňa 12.06.2019
---------------------------------------------------------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
− zámer prenájmu pozemku C KN 26696/2 – vodná plocha, 13 m2 od vlastníka
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. na dobu 20 rokov
Dôvodová správa:
Obec Poriadie majetkovo vysporiadava pozemky pod miestnou komunikáciou v časti obce
Jastrabinec. Miestnou komunikáciou by mala viesť Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D.

Z dôvodu budovania cyklotrasy je potrebné mať pozemky vo vlastníctve alebo v dlhodobom
prenájme.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Účtovníčka obce predložila poslancom OZ zmenu rozpočtu rozpočtové opatrenie č.
1/2019.
Uznesenie č. 41/2019 zo dňa 12.06.2019
---------------------------------------------------------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
− zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 nasledovne
Schválený rok 2019
v€

I. Zmena:
v€

Po zmene:
v €

Bežné príjmy

290150 €

0

290150 €

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

88027 €
0

0
+ 19500 €

88027 €
19500 €

Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitál. výdavky
Rozpočtové výdavky spolu

378177 €
290150 €
87527 €
377677 €

+ 19500 €
0
+19500 €
+ 19500 €

397677 €
290150 €
107027 €
397177 €

Hospodárenie celkom

+ 500 €

0

+ 500 €

Rozpočet:

−
Dôvodová správa :
Došlo k zmene rozpočtu z dôvodu úhrady dotácie pre mesto Myjava na rekonštrukciu Domu
smútku. Suma 19 500,00 € bude z rezervného fondu zapojená do rozpočtových príjmov.
Zároveň sa zvýšia kapitálové výdavky o túto sumu 19500,00 € na čerpanie kapitálového
transferu pre mesto Myjava na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave odsúhlaseného
uznesením číslo 7/2019 zo dňa 31.1.2019.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

16. Diskusia.
--------------------Poslanec Miroslav Pražienka podal pripomienku potreby riešiť prejazd kamiónov po
miestnej komunikácii u Vlčkov. I napriek zákazovej značke nákladných automobilov toto
vodiči vôbec nerešpektujú a jazdia po tejto miestnej komunikácii.
Poslanec Jaroslav Tížik navrhuje osadiť cestný retardér na miestnu komunikáciu v Dolnom
Výhone.
Starosta oboznámil poslancov s havarijným stavom mosta na Šlahorovej, kde by bolo
vhodné zvolať stretnutie starostov obcí Poriadie, Kostolné, Hrašné a Vaďovce, aby sa
opravilo zábradlie na moste, a tiež vyčistil rigol nad miestnou komunikáciou, ktorý je neustále
zaplavený nánosom nečistôt z lesa po ťažbe. V tejto lokalite sú vyššie uvedené obce
vlastníkom a obhospodarovateľom lesa.
Poslankyňa Slávka Bachoríková sa pýtala na výkup pozemkov pod chodníkom na PD
Poriadie.
Starosta pod poslancom informáciu o prípravných prácach na urbanistickej štúdie IBV
Ševčíkové a Kružičkove vršky - všetci oslovení občania, ktorí sú vlastníkmi pozemkov sú
ochotní odpredať tieto pozemky a tak isto všetky dotknuté štátne orgány vyslovili ústny
súhlas so zámerom.

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

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

--------------------------------------------Stanislav Duga, Roman Minarech
Overovatelia zápisnice

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

