Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 30.03.2017 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
- občania podľa prezenčnej listiny
Osprav.
Dušan Klimek, 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 26.01.2017
5. Návrh na odpredaj pozemkov p. č. 24451/1, 24447/2, 24447/3 v k. ú. Poriadie pre
žiadateľku sl. Janu Valentovú
6. Návrh na zakúpenie pozemku v k. ú. Poriadie p.č.26950/3 od vlastníka
Ing. Petra Valenta.
7. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Poriadie p.č.25972/2 pre žiadateľa Dušana
Pražienku a Annu Pražienkovú.
8. Návrh na rekonštrukciu kotolne v MŠ Poriadie / z dreva, uhlia na pelety/
9. Návrh na zakúpenie infražiariča na opravu miestnych komunikácii
10. Návrh na úpravu vchodu do MŠ / vjazd + zhoz na uhlie/, alebo zakúpenie šmýkačky do
záhrady MŠ.
11. Prejednanie žiadosti ZO SZZ Poriadie, ZO JDS Poriadie, ZO DHZ Poriadie, OŠK
Poriadie o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie
12. Informácia o návrhu sadových úprav pri Pamätníku u Klasovitých
13. Návrh na vypracovanie projektu „ Kompostéry pre obec Poriadie“ z Operačného
programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1,
oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov.
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

1. Zahájenie.
-------------------------1

Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných šesť poslancov zo
siedmych čo je nadpolovičná väčšina prítomných, z toho dôvodu bolo obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia
--------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 9/2017 zo dňa 30.03.2017
-------------------------------------------------------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 30.03.2017

II. s c h v a ľ u j e
- nasledovný program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2017
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie.
Návrh programu zasadnutia.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 26.01.2017
Návrh na odpredaj pozemkov p. č. 24451/1, 24447/2, 24447/3 v k. ú. Poriadie
pre žiadateľku sl. Janu Valentovú
6. Návrh na zakúpenie pozemku v k. ú. Poriadie p.č.26950/3 od vlastníka
Ing. Petra Valenta.
7. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Poriadie p.č.25972/2 pre žiadateľa Dušana
Pražienku a Annu Pražienkovú.
8. Návrh na rekonštrukciu kotolne v MŠ Poriadie / z dreva, uhlia na pelety/
9. Návrh na zakúpenie infražiariča na opravu miestnych komunikácii
10. Návrh na úpravu vchodu do MŠ / vjazd + zhoz na uhlie/, alebo zakúpenie
šmýkačky do záhrady MŠ.
11. Prejednanie žiadosti ZO SZZ Poriadie, ZO JDS Poriadie, ZO DHZ Poriadie,
OŠK Poriadie o dotáciu z rozpočtu obce Poriadie.
12. Informácia o návrhu sadových úprav pri Pamätníku u Klasovitých
13. Návrh na vypracovanie projektu „ Kompostéry pre obec Poriadie“
Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, prioritná os 1,
špecifický cieľ 1.1.1, oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov.
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
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Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Ľubomíra Smyčka, a posl.
Jaroslava Tížika.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 26.01.2017
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 10/2017 zo dňa 30.03.2017
--------------------------------------------------------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 26.01.2017
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 26.01.2017.

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

5. Návrh na odpredaj pozemkov p. č. 24451/1, 24447/2, 24447/3 v k. ú.
Poriadie pre žiadateľku Janu Valentovú.
------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odpredaj pozemkov p. č. 24451/1, p. č.
24447/2 a p. č. 24447/3. Predaj uvedených parciel sa mal uskutočniť priamym predajom na
základe vypracovaného znaleckého posudku a prijatého uznesenia číslo 67/2016 zo dňa
15.12.2016. Keďže dňa 30.3.2017 v deň rokovania OZ Poriadie bola doručená žiadosť na
odpredaj pozemkov ďalším žiadateľom a to občanmi, ktorí majú jeden z uvedených
pozemkov ako pozemok priľahlý k ich rodinnému domu, obecné zastupiteľstvo dalo návrh
a vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj týchto pozemkov. Obecné zastupiteľstvo
3

podalo návrh na uznesenie, že pozemky sa budú predávať na základe verejnej obchodnej
súťaže. Zároveň navrhujú nasledovné podmienky súťaže:
Predmet odpredaja:
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území
Poriadie:
l.)
Pozemok: LV číslo 690 pozemok parcela registra „C“
Parcela číslo 24451/1 – záhrada vo výmere 289 m2
- minimálna cena 10,00 €/m2
2.)
Pozemok: LV číslo 1089 pozemok parcela registra „C“
Parcela číslo 24447/2 – záhrada výmera 361 m2
- minimálna cena 2,39 € / m 2
3.)
Pozemok: LV číslo 1089 pozemok parcela registra „E“
Parcela číslo 24447/3 – orná pôda vo výmere 31 m2
- minimálna cena 0,37 €/ m2
Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnúť u správcu majetku v pracovných dňoch,
vždy od 8,00 hod do 12,00 hod., kontaktná osoba – Ing. Zuzana Boskovičová , tel. č.
0905238519.
Spôsob predloženia ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke
s označením „ 24451/1“ , „24447/2“, „24447/3“ : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKYNEOTVÁRAŤ“
na adresu: Obec Poriadie, 906 22 Poriadie č. 114, v termíne do 28.04.2017 do 15,30 hod.
Otvorenie obálok uskutoční komisia menovaná starostom obce dňa 28.04.2017
o 16,00 hodine. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 5 dní od otvorenia obálok.
O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania. Úspešný
účastník ponukového konania bude vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy až po schválení
predaja predmetného majetku Obecným zastupiteľstvom Obce Poriadie.
Ďalšie podmienky:
 Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto EUR),
na účet vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. expozitúra Myjava, č. účtu 6226182/0200,
IBAN:SK2702000000000006226182, VS: 24451/1, 24447/2, 24447/3 a predložiť
doklad o jej zložení osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke spolu s cenovou
ponukou, najneskôr do 28.04.2017 do 15,30 hod.,
 Obec Poriadie zabezpečí zmluvu o prevode nehnuteľností do 30 dní od schválenia
ponuky v Obecnom zastupiteľstve Poriadie, všetky náklady spojené so zmluvou
a prevodom hradí žiadateľ.
 Neúspešnému účastníkovi bude zábezpeka vrátená do 10 dní od ukončenia
ponukového konania, úspešnému účastníkovi bude započítaná do kúpnej ceny.
V prípade, že úspešný účastník ponukového konania odstúpi od uzatvorenia zmluvy,
bude mu uložená sankčná pokuta vo výške 0,5 % ponukovej ceny.
 Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške
minimálnej ceny, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí.
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Kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
(100%).
Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Vyhlasovateľ si uplatňuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 meno a priezvisko ( aj rodné ), dátum narodenia a miesto narodenia, presná adresa
bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena,
telefonický kontakt,
 účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich
overené fotokópie,
 účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
 v súlade so znením § 283 Obchodného zákonníka v platnom znení meniť
podmienky ponukového konania alebo zrušiť predmetné ponukové konanie.
 v súlade so znením § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
odmietnuť všetky predložené ponuky.
 v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah,
vyzvať záujemcu o jej doplnenie.
Uznesenie číslo 11/2017 zo dňa 30.03.2017
--------------------------------------------------------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.
schvaľuje
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „Ponukové konanie“ na odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku obce Poriadie :
Parcela číslo 24451/1 – záhrada vo výmere 289 m2 – minimálna cena 10,00 €/m2
Parcela číslo 24447/2 - záhrada vo výmere 361 m2 - minimálna cena 2,39 €/m2
Parcela číslo 24447/3 - orná pôda vo výmere 31 m2 – minimálna cena 0,37€/m2
Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnúť u správcu majetku v pracovných dňoch,
vždy od 8,00 hod do 12,00 hod., kontaktná osoba – Ing. Zuzana Boskovičová , tel. č.
0905238519.
Spôsob predloženia ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke
s označením „ 24451/1“ , „24447/2“, „24447/3“ : PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKYNEOTVÁRAŤ“
na adresu: Obec Poriadie, 906 22 Poriadie č. 114, v termíne do 28.04.2017 do 15,30 hod.
Otvorenie obálok uskutoční komisia menovaná starostom obce dňa 28.04.2017
o 16,00 hodine. Komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 5 dní od otvorenia obálok.
O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania. Úspešný
účastník ponukového konania bude vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy až po schválení
predaja predmetného majetku Obecným zastupiteľstvom Obce Poriadie.

5

Ďalšie podmienky:
 Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500,00 EUR (slovom päťsto EUR),
na účet vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. expozitúra Myjava, č. účtu 6226182/0200,
IBAN:SK2702000000000006226182, VS: 24451/1, 24447/2, 24447/3 a predložiť
doklad o jej zložení osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke spolu s cenovou
ponukou, najneskôr do 28.04.2017 do 15,30 hod.,
 Obec Poriadie zabezpečí zmluvu o prevode nehnuteľností do 30 dní od schválenia
ponuky v Obecnom zastupiteľstve Poriadie, všetky náklady spojené so zmluvou
a prevodom hradí žiadateľ.
 Neúspešnému účastníkovi bude zábezpeka vrátená do 10 dní od ukončenia
ponukového konania, úspešnému účastníkovi bude započítaná do kúpnej ceny.
V prípade, že úspešný účastník ponukového konania odstúpi od uzatvorenia zmluvy,
bude mu uložená sankčná pokuta vo výške 0,5 % ponukovej ceny.
 Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške
minimálnej ceny, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí.
 Kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena
(100%).
 Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 Vyhlasovateľ si uplatňuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 meno a priezvisko ( aj rodné ), dátum narodenia a miesto narodenia, presná adresa
bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena,
telefonický kontakt,
 účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich
overené fotokópie,
 účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:
 v súlade so znením § 283 Obchodného zákonníka v platnom znení meniť
podmienky ponukového konania alebo zrušiť predmetné ponukové konanie.
 v súlade so znením § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
odmietnuť všetky predložené ponuky.
 v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah,
vyzvať záujemcu o jej doplnenie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo:

6. Návrh na zakúpenie pozemku v k. ú. Poriadie od vlastníka Ing. Petra
Valenta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce predložila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na zakúpenie pozemku v k. ú.
Poriadie od vlastníka Ing. Petra Valenta , Poriadie č. 285. Po dohode s vlastníkom dala Obec
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Poriadie vypracovať GP na oddelenie časti pozemku z parcely číslo 26950/1 pre potreby
výstavby chodníka. Na základe vypracovaného geometrického plánu úradne overeného
katastrálnym odborom pod č. j. 97/17, časť C KN parcely číslo 26950/1 ako novovytvorenú
C KN parcelu číslo 26950/3-druh pozemku záhrada o výmere 7 m2 Obec Poriadie požaduje
odkúpiť od Ing. Petra Valenta, Poriadie č. 285. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením
tohto pozemku.
V priebehu zasadnutia OZ Poriadie sa dostavil poslanec Ing. Peter Volár ktorý bol
doposiaľ neprítomný a od tohto bodu hlasoval.
Uznesenie číslo 12/2017 zo dňa 30.03.2017
--------------------------------------------------------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 odkúpenie C KN pozemku p. č. 26950/3 vo výmere 7 m2, druh pozemku
záhrada v k. ú. Poriadie od vlastníka Ing. Petra Valenta, bytom Poriadie 285

II.

schvaľuje
Predávajúci Ing. Peter Valent, ako výlučný vlastník nehnuteľnosti, zapísanej
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom na LVč.59 pre obec a k. ú.
Poriadie: pozemku registra C číslo 26950/1 – druh pozemku záhrada vo výmere
507 m2, odpredáva podľa geometrického plánu úradne overeného katastrálnym
odborom pod č.j.97/17, časť C KN parcely číslo 26950/1 ako novovytvorenú C
KN parcelu číslo 26950/3 - druh pozemku záhrada o výmere 7 m2, túto
nehnuteľnosť, tak ako ju vlastní v prospech kupujúcej Obce Poriadie v podiele 1/1
k celku.
Cena pozemku je 2,32 €/m2. Všetky náklady spojené s prevodom uvedenej
nehnuteľnosti znáša kupujúci, teda obec Poriadie.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na
na právne zastupovanie pri prevode uvedenej nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
.

7. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Poriadie p. č. 25972/2 pre žiadateľa
Dušana Pražienku a manželku Annu Pražienkovú
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce predložila na zasadnutie OZ Poriadie návrh na odpredaj pozemku v k. ú.
Poriadie p. č. 25972/2 o výmere 92 m2. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k ich
súkromným pozemkom. Ich pozemok rozdeľuje na dve časti. Pozemok žiadatelia užívajú cca
30 rokov v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Uvedenú parcelu užívajú ako záhradku, ktorá
je oplotená a tvorí neoddeliteľnú súčasť rodinného domu. Obecné zastupiteľstvo navrhuje
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uvedený pozemok odpredať na základe § 9 a), odstavec 8, písmena e), zákona č. 138/1991
o majetku obcí v platnom znení. OZ Poriadie prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 13/2017 zo dňa 30.03.2017
--------------------------------------------------------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
- zámer na odpredaj pozemku C KN parcely číslo 25972/2 vo výmere 92 m2, druh
pozemku zastavaná plocha v k. ú. Poriadie pre žiadateľov Dušan Pražienka
a manželka Anna, bytom Poriadie 295
II.
s ch v a ľ u j e
- zámer na odpredaj C KN pozemku novovytvorenej parcely na základe geometrického
plánu úradne overeného katastrálnym odborom pod č. j. 74/17 číslo parcely 25972/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 92 m2 v k. ú. Poriadie pre žiadateľov Dušana
Pražienku a manželky Anny Pražienkovej v zmysle zákona číslo 138/1991 o majetku
obcí v platnom znení § 9 a), odstavec 8, písmena e).
Odôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k súkromnému pozemku, ktorý je obcou od nepamäti nevyužívaný.
Predmetnú parcelu žiadatelia užívajú cca 30 rokov v dobrej viere, že je ich vlastníctvom.
Uvedenú parcelu užívajú ako záhradku, ktorá je oplotená a tvorí neoddeliteľnú súčasť
rodinného domu. Predajom tohto pozemku dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so
stavom majetkovo-právnym. V prípade odkúpenia pozemku inými vlastníkmi, došlo by
k poškodeniu práv a právom chránených záujmov občanov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Návrh na rekonštrukciu kotolne v MŠ Poriadie (drevo, uhlie zmeniť na
pelety)
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom návrh na rekonštrukciu kotolne
v MŠ Poriadie drevo, uhlie zmeniť na vykurovanie na pelety. Poslanci OZ Poriadie uvažovali
tiež nad vykurovaním prostredníctvom tepelného čerpadla. Avšak vzhľadom k tomu, že
nevieme aké prestupy tepla sú na budove MŠ a vzhľadom na minimalizáciu nákladov, prác
a zásahov do budovy pri rekonštrukcii terajšieho vykurovacieho systému, bude lepšia
alternatíva zmeny vykurovania na pelety.
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Uznesenie číslo 14/2017 zo dňa 30.03.2017
--------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení
neskorších zmien a predpisov
I.

prerokovalo
- návrh na rekonštrukciu kotolne v MŠ Poriadie (zmena vykurovacieho kotla z tuhého
paliva na pelety)
II. s c h v a ľ u j e
- rekonštrukciu kotolne v MŠ Poriadie (zmena vykurovacieho kotla z tuhého paliva na
pelety)
III. u k l a d á
- zabezpečiť rozpočet na vykonané práce
- zabezpečiť verejné obstarávanie na výber vhodného dodávateľa
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9. Návrh na zakúpenie infražiariča na opravu miestnych komunikácií
------------------------------------------------------------------------------------------------Poslanci OZ prerokovali návrh na zakúpenie infražiariča na opravu miestnych
komunikácií. Infražiarič sa používa na opravu menších výtlkov na miestnych komunikáciách,
tieto opravy si môže obec urobiť sama prostredníctvom svojich zamestnancom. K infražiariču
patrí : vibračná doska, 200 l sud penetrácie, náradie, postrekovač na penetráciu, čerpadlo
k sudu, 15 vriec po 20 kg zmes na opravu výtlkov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so
zakúpením infražiariča.
Uznesenie číslo 15/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- Návrh na zakúpenie infražiariča na opravu miestnych komunikácií
II. s c h v a ľ u j e
- Zakúpenie infražiariča na opravu miestnych komunikácií pre obec Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
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Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: Smyčka Ľubomír
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

Miroslav

10. Návrh na úpravu vchodu pred MŠ (vjazd + zhoz na uhlie) alebo
zakúpenie skĺzačky
------------------------------------------------------------------------------------------------Poslanci prerokovali návrh na úpravu vchodu pred materskou školou. Navrhujú aby sa
vchod opravil a uložila sa tu zámková dlažba. Zároveň doporučujú odstrániť starú skĺzačku zo
záhrady v MŠ Poriadie z bezpečnostných dôvodov. Nová skĺzačka sa zatiaľ nezakúpi
z dôvodu premrštených cenových ponúk.
Uznesenie číslo 16/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na úpravu vchodu pred MŠ
II. s c h v a ľ u j e
- úpravu vchodu pred MŠ (jedná sa o úpravu vjazdu zámková dlažba)
III. u k l a d á
- zabezpečiť rozpočet na vykonané práce
- zabezpečiť výberové konanie na výber vhodného dodávateľa
- odstrániť starú skĺzačku zo záhrady MŠ Poriadie z bezpečnostných dôvodov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

11. Prejednanie žiadosti ZO SZZ Poriadie, ZO JDS Poriadie, ZO DHZ
Poriadie, OŠK Poriadie o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------------Poslanci OZ Poriadie prerokovali žiadosti základných organizácií v obci a to ZO SZZ, ZO
JDS, ZO DHZ a OŠK o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie. Schvaľujú dotácie pre
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tieto organizácie nasledovne: ZO SZZ – 400 €, ZO DHZ – 100 €, ZO JDS – 300 €, OŠK –
400 €.
Uznesenie číslo 17/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov

I.

prerokovalo
- žiadosti ZO SZZ Poriadie, ZO JDS Poriadie, ZO DHZ Poriadie, OŠK Poriadie
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Poriadie na rok 2017

II.

s ch v a ľ u j e
1. dotáciu na činnosť ZO SZZ Poriadie na rok 2017 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 350 € za nasledovných podmienok:
- upratovanie pamätníka u Klasovitých 300 €
- výstava ovocia a zeleniny s ochutnávkou jedál 50 €
- adventné popoludnie 50 €
2. dotáciu na činnosť ZO JDS Poriadie na rok 2017 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 300 € za nasledovných podmienok:
- vyčistenie prednej časti ihriska 3x za rok 200 €
- vyčistenie chodníka na železničnú stanicu 50 €
- zabezpečenie akcie Jarný slnovrat 50 €
3. dotáciu na činnosť ZO DHZ Poriadie na rok 2017 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 100 €. za nasledovných podmienok:
- stavanie mája s kultúrnou akciou 100 €
4. dotáciu na činnosť ZO OŠK Poriadie na rok 2017 z rozpočtu obce Poriadie vo
výške 400 € za nasledovných podmienok:
- stavanie mája zabezpečiť občerstvenie 50 €
- pripraviť akciu deň detí (balíčky pre deti) 150 €
- zabezpečiť futbalový turnaj (ceny pre víťazné družstvá)150€
- zorganizovať turistický pochod na Veľkú Javorinu 50 €

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

12. Informácia o návrhu sadových úprav pri Pamätníku u Klasovitých.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Poslanec OZ Ľubomír Smyčka a starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová podala
poslancom Obecného zastupiteľstva v Poriadí informáciu o návrhu a priebehu sadových úprav
pri Pamätníku u Klasovitých na základe dendrologického prieskumu a návrhu sadových
úprav. Na základe uvedeného návrhu bolo vydané Rozhodnutie na výrub drevín rastúcich
mimo lesa a to v počte 124 kusov thují a ďalšie krovité porasty o rozlohe 7,3 m2. Podľa
dendrologického posudku boli tieto dreviny vo veľkej miere preschnuté a poškodené
nepriaznivými podmienkami a vekom. Obec Poriadie zabezpečí náhradnú výsadbu v počte:
- 8 ks lipa malolistá
- 5 ks borovica čierna
- 7 ks tis obyčajný
- 4 ks thuja riasnatá
Uznesenie číslo 18/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I.
prerokovalo
- informáciu o návrhu sadových úprav pri Pamätníku u Klasovitých na základe
dendrologického prieskumu a návrhu sadových úprav,
II.
berie na vedomie
- informáciu o návrhu sadových úprav pri Pamätníku u Klasovitých na základe
dendrologického prieskumu a návrhu sadových úprav,
III.
ukladá
- pracovníkom Obecného úradu v Poriadí zakúpiť náhradnú výsadbu podľa návrhu
sadových úprav: 8 ks lipa malolistá ,5 ks borovica čierna, 7 ks tis obyčajný , 4 ks thuja
riasnatá.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

13. Návrh na vypracovanie projektu „ Kompostéry pre obec Poriadie“
z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, prioritná
os 1, špecifický cieľ 1.1.1, oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Boskovičová informovala poslancov o možnosti spracovať projekt
„Kompostéry pre obec Poriadie“ z Operačného programu Kvalita životného prostredia 20142020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1, oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov.
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Na základe uvedeného projektu je možnosť požiadať o zakúpenie kompostérov pre našich
občanov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektu a následné podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
I.

prerokovalo
- návrh na vypracovanie projektu „ Kompostéry pre obec Poriadie“ z Operačného
programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ
1.1.1, oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov.

II.

s ch v a ľ u j e
- vypracovanie projektu „ Kompostéry pre obec Poriadie“ z Operačného
programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ
1.1.1, oprávnená aktivita B: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov.

III. u k l a d á
- pracovníkom Obecného úradu v Poriadí navrhnúť do projektu 1000 l kompostéry
pre občanov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

14. Rôzne.
--------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí prerokovalo žiadosť p. Dušana Devána a manželky Viery,
obaja bytom Poriadie č. 144 na odkúpenie pozemkov v k. ú. Poriadie parcela číslo 24447/2 a
parcela číslo 24447/3. Jedná sa o pozemok priľahlý k rodinnému domu žiadateľov. Keďže sú
dvaja záujemcovia o tieto pozemky Obec Poriadie vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na
odpredaj nehnuteľného majetku obce v zmysle prijatého uznesenia číslo 11/2017 zo dňa
30.03.2017 v bode 5 tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 19/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- žiadosť p. Dušana Devána a manželky Viery Devánovej, bytom Poriadie č. 144 na
odkúpenie parcely č. 24447/2 a parcely číslo 24447/3 v k. ú. Poriadie.
II. b e r i e na v e d o m i e
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- žiadosť p. Dušana Devána a manželky Viery Devánovej, bytom Poriadie č. 144 na
odkúpenie parcely č. 24447/2 a parcely číslo 24447/3 v k. ú. Poriadie.
III.
schvaľuje
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „Ponukové konanie“ na odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku obce Poriadie :
Parcela číslo 24451/1 – záhrada vo výmere 289 m2 – minimálna cena 10,00 €/m2
Parcela číslo 24447/2 - záhrada vo výmere 361 m2 - minimálna cena 2,39 €/m2
Parcela číslo 24447/3 - orná pôda vo výmere 31 m2 – minimálna cena 0,37€/m2
Bližšie podmienky verejnej obchodnej súťaže sú špecifikované v uznesení číslo 11/2017 zo
dňa 30.3.2017 v bode 5. tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Ďalej poslanci prerokovali návrh na vykúpenie parciel nachádzajúcich sa pod miestnou
komunikáciou v lokalite Šlahorová a navrhujú zadať vypracovať geometrický plán na
zameranie miestnej komunikácie v časti Poriadie Šlahorová. Miestna komunikácia vedie po
pozemku p. č. 15327 v k. ú. Poriadie. Po zameraní miestnej komunikácie začne obec
s výkupom pozemkov.
Uznesenie číslo 20/2017 zo dňa 30.03.2017
-----------------------------------------------------------------OZ v Poriadí na základe zákona č.369/90 Z. z., § 11, ods. 4, písm. a) v znení neskorších
zmien a predpisov
I. p r e r o k o v a l o
- návrh na vykúpenie parciel nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou v lokalite
Šlahorová a vypracovanie geometrického plánu na zameranie miestnej komunikácie
v časti Poriadie Šlahorová na parcele číslo 15327.
II. s c h v a ľ u j e
- návrh na vykúpenie parciel nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou v lokalite
Šlahorová a vypracovanie geometrického plánu na zameranie miestnej komunikácie
v časti Poriadie Šlahorová na parcele číslo 15327.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga, Slávka Bachoríková,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
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15. Diskusia.
--------------------Poslanec Miroslav Pražienka sa pýtal, ako bude prebiehať v obci zber veľkoobjemového
odpadu.

16. Záver.
--------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie OZ a poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

-----------------------------------------Ing. Zuzana Boskovičová

-----------------------------------------Overovatelia:

-----------------------------------------Anna Pražienková, zapisovateľka
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