Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 26.06.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Miroslav Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tížik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Osprav. Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, kontrolórka obce Poriadie
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 05.06.2018.
5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2017.
6 Prerokovanie Správy audítora o overení účtovnej závierky obce Poriadie
zostavenej k 31.12.2017 a Výročnej správy za rok 2017.
7. Prejednanie podnetu občanov na neprejazdnosť miestnej komunikácie na p. č.
27138/1 v k. ú. Poriadie.
8. Prejednanie realizácie projektu „Detské ihrisko Poriadie“.
9. Rôzne.
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 šesť poslancov,
čo je nadpolovičná väčšina z toho dôvodu bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia
--------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 31/2018 zo dňa 26.06.2018
-------------------------------------------------------1

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 26.06.2018

II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 05.06.2018.
5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2017.
6. Prerokovanie Správy audítora o overení účtovnej závierky obce Poriadie
zostavenej k 31.12.2017 a Výročnej správy za rok 2017.
7. Prejednanie podnetu občanov na neprejazdnosť miestnej komunikácie na p. č.
27138/1 v k. ú. Poriadie.
8. Prejednanie realizácie projektu „Detské ihrisko Poriadie“.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Dušan Klimek, Ing.
Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 05.06.2018
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce.
Uznesenie číslo 32/2018 zo dňa 26.06.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí § 11, ods. 1.
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I.
-

vykonalo
spolu so starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
05.06.2018

II. b e r i e na v e d o m i e
- prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 05.06.2018.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Stanislav Duga, Dušan Klimek, Ing.
Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2017.
------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce predložila poslancom návrh Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2017,
ktorý bol zaslaný poslancom taktiež domov na preštudovanie. Jednotlivé body záverečného
účtu ako i celkové hospodárenie bolo poslancom vysvetlené. Poslanci záverečný účet
odsúhlasili.

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

246104,07

z toho : bežné príjmy obce

246104,07

Bežné výdavky spolu

213927,23

z toho : bežné výdavky obce

213927,23

Bežný rozpočet

+ 32176,84

Kapitálové príjmy spolu

561,20

z toho : kapitálové príjmy obce

561,20

Kapitálové výdavky spolu

24301,16

z toho : kapitálové výdavky obce

24301,16

Kapitálový rozpočet

-23739,96

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+8436,88

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

+23739,96

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

+23739,96
270405,23

VÝDAVKY SPOLU

238228,39

Hospodárenie obce

+ 32176,84

Vylúčenie z prebytku

0
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Upravené hospodárenie obce

+ 32176,84

Prebytok rozpočtu v sume 8436,88 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 8436,88 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 23739,96 EUR, navrhujeme použiť na:
- Tvorbu rezervného fondu 23 739,96 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 32 176,84 EUR.
Uznesenie číslo 33/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------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. b):
I. p r e r o k o v a l o
Záverečný účet obce Poriadie za rok 2017.
II. s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtu vo výške 8436,88 EUR
a zostatok finančných operácií vo výške 23 739,96 € na :
- spolu tvorbu rezervného fondu vo výške 32 176,84 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Miroslav Pražienka, Ľubomír Smyčka, Stanislav Duga,
Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Dušan Klimek
Zdržalo sa : 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prerokovanie Správy audítora o overení účtovnej závierky obce Poriadie
zostavenej k 31.12.2017 a Výročnej správy za rok 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce informovala poslancov o vykonanom audite. V mesiaci apríl 2018 bol
vykonaný účtovný audit o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017. Poslancom
bola prečítaná správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora. Správa audítora
bude následne uložená do registra účtovných závierok. Taktiež poslancom predložila
k nahliadnutiu Výročnú správu obce Poriadie za rok 2017.

Uznesenie číslo 34/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------4

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. b):
- I. p r e r o k o v a l o
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Poriadie a Výročnej
správy obce Poriadie zostavenej k 31.12.2017.
-

II. b e r i e na v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Poriadie a Výročnej
správy obce Poriadie zostavenej k 31.12.2017.

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

7. Prejednanie podnetu občanov na neprejazdnosť miestnej komunikácie
na p. č. 27138/1 v k. ú. Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce predložila poslancom ústny podnet od občanov na neprejazdnosť miestnej
komunikácie na p. č. 27138/1 v k. ú. Poriadie. Jedná sa o miestnu komunikáciu medzi
rodinnými domami súp. číslo 20 a 21.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje, zameranú komunikáciu usporiadať s vlastníkmi pozemkov
tak, aby sme zabezpečili zosúladenie skutkového stavu so stavom evidenčným.
Uznesenie číslo 35/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------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
- ústny podnet občanov na neprejazdnosť miestnej komunikácie na p. č. 27138/1 v k. ú.
Poriadie.
- II. b e r i e na v e d o m i e
- ústny podnet občanov na neprejazdnosť miestnej komunikácie na p. č. 27138/1 v k. ú.
Poriadie.
- III. u k l a d á
- zamestnancom obce zameranú miestnu komunikáciu usporiadať s vlastníkmi pozemkov
tak, aby sme zabezpečili zosúladenie skutkového stavu so stavom evidenčným.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov:6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Dušan Klimek, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
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Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Prejednanie realizácie projektu „Detské ihrisko Poriadie“.
----------------------------------------------------------------------------------Starostka obce podala poslancom OZ informáciu o podanom projekte „ Detské ihrisko
Poriadie“. Obec požiadala o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR na rok 2018 na Detské
ihrisko Poriadie, kde sa jednalo o doplnenie nových detských prvkov + ich osadenie.
Uvedenú dotáciu obec nedostala. Na základe uvedených skutočností starostka obce navrhla
poslancom časť tohto projektu zabezpečiť z rozpočtu obce.
Poslanci OZ Poriadie navrhujú na Detské ihrisko osadiť nasledovné prvky:
- pre deti od 3 rokov pružinová hojdačka
- reťazovú hojdačku so sedákom v počte 2 kusy.
- pre mládež zostavu ktorá pozostáva z dvoch hrázd v rôznej výške, bradiel, vertikálneho
rebríka a šikmej lavičky + dopadová plocha.
Taktiež je potrebné osadiť informačnú tabuľu + prevádzkový poriadok Detského ihriska.
Uznesenie číslo 36/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------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. b):
- I. p r e r o k o v a l o
- možnosť realizácie projektu
prostriedkov.

„ Detské ihrisko Poriadie“ z vlastných finančných

II. s c h v a ľ u j e
- zakúpenie nových prvkov na Detské ihrisko Poriadie z vlastných finančných prostriedkov
a to pružinovú hojdačku, reťazovú hojdačku, zostavu: hrazda, bradlá, rebrík a lavička spolu
s dopadovou plochou.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Dušan Klimek, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

9. Rôzne.
-----------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová navrhla poslancom, aby sa opravila niektorá časť
miestnej komunikácie v obci Poriadie. Miestna komunikácia Dolný Výhon smerom do
Klasovitých je v najhoršom stave, preto poslanci OZ Poriadie rozhodli o jej oprave.
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Uznesenie číslo 37/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------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. b):
- I. p r e r o k o v a l o
- opravu miestnej komunikácie Dolný Výhon – Klasovití.
II. s c h v a ľ u j e
- opravu miestnej komunikácie Dolný Výhon – Klasovití (od križovatky v Dolnom Výhone
po križovatku smerom k Pamätníku u Klasovitých .
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Dušan Klimek, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí prerokovalo zámer na odpredaj motorového vozidla
TATRA 805. Uvedené motorové vozidlo obec nevyužíva.
Uznesenie číslo 38/2018 zo dňa 26.06.2018
---------------------------------------------------------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. b):
- I. p r e r o k o v a l o
- zámer na odpredaj motorového vozidla TATRA 805 ako prebytočný majetok obce a obcou
nevyužívaný.
-

II. s c h v a ľ u j e

- zámer na odpredaj motorového vozidla TATRA 805 ako prebytočný majetok obce a obcou
nevyužívaný.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovali: Ľubomír Smyčka, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Dušan Klimek, Stanislav Duga, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

10. Diskusia.
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----------------------Posl. Pražienka navrhuje riešiť priekopu u Vlčkov pri rod. dome súp. č. 204. Je tu podľa neho
potrebné osadiť zábradlie, aby sa tak predišlo prípadnej kolízii.

11. Záver.
---------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Poriadie a poďakovala prítomným na účasť na zasadnutí.

-------------------------------------------------------Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce

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

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