Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 04.10.2012 o 17,00 hodine
v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Osprav. :
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Ďalšia prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia bol nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky za rok 2011.
4. Informácia o projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“.
5. Prejednanie uznesenia ohľadom žiadosti o uvoľnenie čerpania kompenzácie FNM
SR na úhradu čiastkovej faktúry za práce z projektu „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Poriadie“.
6. Prejednanie výkupu pozemkov cesta Jastrabinec – Formanec.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.

1. Otvorenie, schválenie programu
------------------------------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová, starostka
obce, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.

Uznesenie číslo 28/2012
-----------------------------------

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
- program rokovania OZ v Poriadí dňa 04.10.2012
II. s ch v a ľ u j e

- program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 04.10.2012 nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení, schválenie zápisnice, určenie overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky za rok 2011.
4. Informácia o projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“.
5. Prejednanie uznesenia ohľadom žiadosti o uvoľnenie čerpania kompenzácie FNM
SR na úhradu čiastkovej faktúry za práce z projektu „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Poriadie“.
6. Prejednanie výkupu pozemkov cesta Jastrabinec – Formanec.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo: 0

2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov.
----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na predchádzajúcom
zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sa priebežne plnia.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje poslancov Ing. Petra
Volára a Stanislava Dugu.

3. Prejednanie a schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2011.
________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom OZ Poriadie zápis do
kroniky obce za rok 2011. V tomto zápise treba doplniť všetky akcie, ktoré sa uskutočnili
v obci Poriadie v priebehu roka 2011.

Uznesenie číslo 29/2012
----------------------------------

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 zápisu do obecnej kroniky za rok 2011
II. s ch v a ľ u j e
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2011

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa:0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo:0

4. Informácia o projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“.
______________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o projekte „ Revitalizácia
centrálnej zóny obce Poriadie“. V uvedenom projekte je časť nákladov nezahrnutých do
oprávnených výdavkov. Jedná sa o rampu pre vozíčkárov, a opravu dlažby na terase kultúrneho
domu. Tieto náklady sa považujú pre projekt ako neoprávnené, pretože sú súčasťou kultúrneho
domu. Obec ich bude uhrádzať zo svojho rozpočtu.

Uznesenie číslo 30/2012
-----------------------------------

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
- Informáciu o postupe prác projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“
II. s ú h l a s í
- S úhradou nákladov nezahrnutých do projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce
Poriadie“ z finančných prostriedkov obce. Faktúry sa budú uhrádzať z rezervného fondu
obce.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo:0

5.
Prejednanie uznesenia ohľadom žiadosti o uvoľnenie čerpania
kompenzácie FNM SR na úhradu čiastkovej faktúry za práce z projektu
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“
_________________________________________________________________
Účtovníčka obce informovala poslancov, že obec disponuje s finančnými prostriedkami
FNM SR ktoré boli obci poukázané z vkladu do energetiky. Aby bola uhradená faktúra
z týchto finančných prostriedkov musí OZ Poriadie prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie číslo 31/2012
----------------------------------

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):
-s c h v a ľ u j e čerpanie finančných prostriedkov vrátených vkladov obce do energetiky
nasledovne:
“Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie“ úhrada kapitálových výdavkov v objeme
6049,39 Eur.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prejednanie výkupu pozemkov cesta Jastrabinec – Formanec.
________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o výkupe pozemkov cesta
Jastrabinec - Formanec. Uvedená miestna komunikácia v niektorých miestach zasahuje do
súkromných pozemkov či už fyzických alebo právnických osôb. Obec v tomto období
zabezpečuje kúpne zmluvy a prevody od fyzických osôb. Vzhľadom k tomu, že uvedená
komunikácia zasahuje aj do majetku právnických osôb, konkrétne sa jedná o pozemky
Železníc SR Bratislava a Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Pri výkupe pozemkov
od týchto právnych subjektov je potrebné konkrétne uznesenie pre každý právny subjekt
a taktiež znalecký posudok. Cena podľa znaleckého posudku je 1,53 Eur/m2 . Všetky náklady
spojené s prevodom uvedených nehnuteľností znáša obec Poriadie. Obecné zastupiteľstvo
preto prijalo nasledovné uznesenie.

Uznesenie číslo 32/2012
-----------------------------------

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 odkúpenie parciel p. 26681/4 vo výmere 40 m2 druh pozemku zastavaná plocha
a parcela číslo 26881/2 vo výmere 61 m2 druh pozemku zastavaná plocha
v k. ú. Poriadie podľa geometrického plánu č. 243-022/12 zo dňa 30.04.2012 za účelom
vysporiadania miestnej komunikácie Jastrabinec – Formanec.
II. s c h v a ľ u j e

-odkúpenie parciel p. 26681/4 vo výmere 40 m2 druh pozemku zastavaná plocha a parcela
číslo 26881/2 vo výmere 61 m2 druh pozemku zastavaná plocha
v k. ú. Poriadie podľa geometrického plánu č. 243-022/12 zo dňa 30.04.2012 od Železníc SR,
stredisko hospodárenia s majetkom, Bratislava. Cena uvedených parciel podľa znaleckého
posudku č. 207 zo dňa 4.10.2012 je 1,53 Eur/m2. Uvedené parcely obec Poriadie odkupuje
za účelom vysporiadania miestnej komunikácie. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku
obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na právne zastupovanie pri prevode uvedených
nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

Uznesenie číslo 33/2012 zo dňa 04.10.2012
---------------------------------------------------------------

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 odkúpenie parciel p. 26833/4, diel 21 vo výmere 4 m2 druh pozemku orná pôda
a parcela číslo 26833/5, diel 22 vo výmere 22 m2 druh pozemku orná pôda v
k. ú. Poriadie podľa geometrického plánu č. 243-022/12 zo dňa 30.04.2012 za účelom
vysporiadania miestnej komunikácie Jastrabinec – Formanec.
II. s c h v a ľ u j e
odkúpenie parciel p. 26833/4, diel 21 vo výmere 4 m2 druh pozemku orná pôda a parcela
číslo 26833/5, diel 22 vo výmere 22 m2 druh pozemku orná pôda
v k. ú. Poriadie podľa geometrického plánu č. 243-022/12 zo dňa 30.04.2012 od
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava. Cena uvedených
parciel podľa znaleckého posudku č. 207 zo dňa 4.10.2012 je 1,53 Eur/m2. Uvedené parcely
obec Poriadie odkupuje za účelom vysporiadania miestnej komunikácie. Obecné
zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na právne zastupovanie pri
prevode uvedených nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo:0

7. Rôzne.
_______________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová informovala poslancov o tom, že dňa 19.10.2012
sa uskutoční akcia „Posedenie s dôchodcami“. V programe vystúpia deti z materskej školy.
Na počúvanie a do tanca bude hrať hudobná skupina Formát 2 pod ved. Pavla Soviša.
Dôchodcom bude podaná večera, občerstvenie, zákusok a malý darček.

8. Diskusia.
________________
Posl. Bc. Martina Novotná poukázala na existujúce skládky v lese pod Poriadím.

9. Záver.
_________________
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová
starostka obce, ktorá poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

---------------------------------------Zapísala:

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

