Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 31.01.2019 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Prerokovanie a schválenie zmeny Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Poriadí
Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2018
Prerokovanie poskytnutia dotácie mestu Myjava na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave
Prerokovanie Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava platná
od 1. 1. 2018 medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie,
Rudník, Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov
9. Návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia športoviska a detských ihrísk“ v operačnom
programe Program rozvoja vidieka
10. Návrh na podanie projektu „Detské ihrisko Poriadie“ v dotačnom programe Úradu vlády SR
- Podpora rozvoja športu na rok 2019
11. Odvolanie delegovaného člena školskej rady a menovanie nového člena školskej rady
Materskej školy Poriadie
12. Plán kultúrno-športových podujatí v roku 2019
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na zasadnutí bolo všetkých sedem poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia.
--------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil prítomných so zmenou programu, ktorý
bol uvedený na pozvánke. Obecné zastupiteľstvo z uvedeného dôvodu bude hlasovať
o programe zasadnutia.
Uznesenie číslo 1/2019 zo dňa 31.01.2019
--------------------------------------------------------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 :
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neschvaľuje
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 31. 01. 2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie zmeny Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Poriadí
6. Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2018
7. Prerokovanie poskytnutia dotácie mestu Myjava na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave
8. Prerokovanie Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava
platná od 1. 1. 2018 medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec,
Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov
9. Návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia športoviska a detských ihrísk“ v operačnom
programe Program rozvoja vidieka
10. Návrh na podanie projektu „Detské ihrisko Poriadie“ v dotačnom programe Úradu vlády
SR - Podpora rozvoja športu na rok 2019
11. Odvolanie delegovaného člena školskej rady a menovanie nového člena školskej rady
Materskej školy Poriadie
12. Plán kultúrno-športových podujatí v roku 2019
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 31.01.2019
------------------------------------------------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
- zmenu programu rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 31. 01. 2019 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Prerokovanie a schválenie zmeny Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Poriadí
6. Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2018
7. Prerokovanie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok
2019
8. Prerokovanie poskytnutia dotácie mestu Myjava na rekonštrukciu Domu smútku v Myjave
9. Prerokovanie Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava platná
od 1. 1. 2018 medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie,
Rudník, Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov
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10. Návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia športoviska a detských ihrísk“ v operačnom
programe Program rozvoja vidieka
11. Návrh na podanie projektu „Detské ihrisko Poriadie“ v dotačnom programe Úradu vlády SR
- Podpora rozvoja športu na rok 2019
12. Odvolanie delegované člena školskej rady a menovanie nového člena školskej rady Materskej
školy Poriadie
13. Plán kultúrno-športových podujatí v roku 2019
14. Doplnenie inventára do kuchyne Kultúrneho domu v Poriadí
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
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 Miroslava Pražienku

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 3/2019 zo dňa 31.01.2019
------------------------------------------------------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 07.12.2018
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

5. Prerokovanie a schválenie zmeny Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva v Poriadí.
-------------------------------------------------------------------------------------------3

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie zmenu
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Poriadie. Rokovací poriadok bol upravený
podľa novelizácie s účinnosťou od 1.4.2018. Poslanci súhlasia so zmenou Rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva v Poriadí.
Uznesenie číslo 4/2019 zo dňa 31.01.2019
---------------------------------------------------------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
- zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Poriadí
Dôvodová správa :
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Poriadí bol prijatý 27. 1. 2015 v súlade so
zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení vtedajších predpisov. Uvedený zákon
prešiel novelizáciou s účinnosťou od 1. 4. 2018. Na základe uvedenej novely bol vypracovaný
upravený Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Poriadí.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

6. Správa o hospodárení lesných majetkov za rok 2018.
--------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie Správu o hospodárení lesných
majetkov za rok 2018. Správu vypracoval lesný hospodár Ing. Pavol Konečný spolu
s účtovníčkou obce Poriadie. Správa o hospodárení tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
(príloha č. 2 zápisnice )
Uznesenie číslo 5/2019 zo dňa 31.01.2019
---------------------------------------------------------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 :
I. berie na vedomie
- Správu o hospodárení lesných majetkov za rok 2018
schvaľuje
- ponechať hospodárenie lesných majetkov pre rok 2019 v účtovníctve v rámci hlavnej
činnosti obce (oddiel 0422 lesné hospodárstvo)
II. odporúča
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- starostovi obce po schválení Lesného hospodárskeho plánu zaradiť do programu
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva prejednanie spôsobu následného
obhospodarovania lesných majetkov v k. ú. Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec Poriadie na základe uznesenia číslo 65/2017 zo dňa 14.12.2017 rozhodlo, že bude
obhospodarovateľom lesných porastov, ktoré sú vo vlastníctve obce Poriadie. Vzhľadom
k tomu, že Lesný hospodársky plán nebol počas celého roka 2018 prijatý,
obhospodarovateľom lesných porastov bola obec počas celého roka.
Lesný hospodársky plán nie je momentálne stále prijatý. Z toho dôvodu obec zostáva
obhospodarovateľom lesných majetkov aj v roku 2019.
Po prijatí Lesného hospodárskeho plánu Obecné zastupiteľstvo prerokuje, akým spôsobom
bude pokračovať obhospodarovanie lesných majetkov v k. ú. Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

7. Prerokovanie Cenníka ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na
dodávky pre rok 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka preložil na zasadnutie návrh cenníka ihličnatých
a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok 2019. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo návrh cenníka (príloha č. 3 zápisnice) a prijalo nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 6/2019 zo dňa 31.01.2019
-----------------------------------------------------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
- cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov na dodávky pre rok 2019
Dôvodová správa:
Cenotvorba odráža ceny v našom regióne a zostali takmer vo všetkých sortimentoch na cene.
Zvýšila sa cena listnatej vlákniny, nakoľko sa predpokladá nedostatok vlákniny pre chemické
spracovanie a drevnej hmoty pre výrobu palivového dreva (drevina buk). Cena dreva
v ihličnatých drevinách bude v roku 2019 výrazne klesať.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
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8. Prerokovanie poskytnutia dotácie mestu Myjava na rekonštrukciu
Domu smútku v Myjave.
------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil poslancom OZ Poriadie návrh zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rekonštrukciu Domu smútku na Myjave. V návrhu
zmluvy o poskytnutí dotácie sú presne špecifikované podmienky poskytnutia uvedenej
dotácie. Dotácia bude poskytnutá jednorazovo vo výške 19 480,0 €. (príloha č. 4 zápisnice)
Uznesenie číslo 7/2019 zo dňa 31.01.2019
-------------------------------------------------------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
- jednorazovú dotáciu mestu Myjava na rekonštrukciu Domu smútku na Myjave vo výške
19 480 € za predpokladu dodržania podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Poriadie č. 6/2019
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

9. Prerokovanie Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov
v meste Myjava platná od 1. 1. 2018 medzi mestom Myjava, vlastníkom a
obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka,
užívateľmi cintorínov.
-------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie Dohodu
spoločnom financovaní cintorínov v meste Myjava platnej od 1.1.2018 medzi mestom
Myjava, vlastníkom a občanmi Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka,
Polianka užívateľmi cintorínov. OZ navrhuje do zmluvy doplniť nasledovné body:
- zmenu platnosti od 1. 1. 2019
- štvrťročné schválenie nákladov
- dobu platnosti zmluvy, platnosť zmluvy na 5 rokov. (príloha č. 5)
Uznesenie číslo 8/2019 zo dňa 31.1.2019
----------------------------------------------------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
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- Dohodu o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava platná od 1. 1. 2019
medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník,
Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov za predpokladu doplnenia bodov
- štvrťročné schválenie nákladov
- doba platnosti zmluvy, platnosť na 5 rokov.
Dôvodová správa :
V súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sú
občania obce Poriadie pochovávaní na pohrebiskách v meste Myjava. Spolufinancovanie
prevádzky cintorínov v meste Myjava bolo dohodnuté v Dohode o spoločnom financovaní
prevádzky cintorínov v meste Myjava uzatvorená dňa 22. júna 2000 medzi mestom Myjava,
vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka,
užívateľmi cintorínov, ktorú mesto vypovedalo. Nová dohoda je takmer totožná.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

10. Návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia športoviska a detských
ihrísk“ v operačnom programe Program rozvoja vidieka.
-------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie návrh na podanie projektu
Rekonštrukcia športoviska a detských ihrísk“ v operačnom programe Program rozvoja
vidieka. Projekt sa bude realizovať na základe výzvy MAS Kopaničiarsky región, jedná sa
o rekonštrukciu tenisového kurtu (výmenu antukového povrchu za umelú trávu a opravu
oplotenia).
Uznesenie číslo 9/2019 zo dňa 31.01.2019
-------------------------------------------------------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 :
I. schvaľuje
a) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v rámci operačného
programu Program rozvoja vidieka za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
športoviska a detských ihrísk“
b) spolufinancovanie projektu vo výške 6 %, to je suma 1 436 €
II. ukladá
a) zamestnancom obecného úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcie
športoviska a detských ihrísk“
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b) na základe PD vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Dôvodová správa :
V rámci MAS Kopaničiarsky región bola obec Poriadie s uvedeným projektom v minulosti
zaradená do uvedeného podprogramu OP Program rozvoja vidieka. Vzhľadom na stav
tenisového kurtu je potrebná rekonštrukcia, aby bol tenisový kurt prevádzkyschopný.
Výmenou antukového povrchu za umelú trávu sa znížia nároky na údržbu (hlavne polievanie).
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Stanislav Duga

11. Návrh na podanie projektu „Detské ihrisko Poriadie“ v dotačnom
programe Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2019 .
--------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh na podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe rozvoja športu na rok 2019, v rámci dotačného
programu Úradu vlády SR na projekt „Detské ihrisko Poriadie“.
V prípade realizácie tohto projektu bude existujúcom detskom ihrisku osadená nová zostava
pre deti predškolského a školského veku.
Uznesenie číslo 10/2019 zo dňa 31.01.2019
-----------------------------------------------------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 :
I. schvaľuje
a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019,
podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk v rámci dotačného programu Úradu vlády SR na
projekt „Detské ihrisko Poriadie“
b) spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce vo výške 5 % z celkových výdavkov a to vo
výške 528,85 €
II. ukladá
a) zamestnancom obecného úradu zabezpečiť projektovú dokumentáciu „Detské ihrisko
Poriadie“ v prípade postúpenia žiadosti do druhého kola
b) na základe PD vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Dôvodová správa :
V súčasnosti sa na ploche parcely 26866 nachádzajú detské prvky, ktoré prešli v roku 2018
menšou rekonštrukciou. Stále však zostávajú pôvodné prvky z roku 2003, ktoré nespĺňajú
potrebné normy (doskočiská). Nové prvky búdu bezúdržbové, spĺňajúce platné STN normy,
8

vyrobené z kvalitných materiálov. Prvky sú navrhnuté tak, aby boli využiteľné pre širšie
spektrum detí, vekovo 3 – 14 rokov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

12. Odvolanie delegovaného člena školskej rady a menovanie nového člena
školskej rady Materskej školy Poriadie.
------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal OZ Poriadie návrh na odvolanie člena Rady
školy pri MŠ Poriadie a to bývalého poslanca OZ Ľubomíra Smyčku a zároveň navrhuje
nového členka Rady školy pri MŠ Poriadie p. poslanca Romana Minarecha.
Uznesenie číslo 11/2019 zo dňa 31.12.2019
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona číslo 596/2003 Z. z., o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §25, ods. 5 :
odvoláva
- člena Rady školy pri MŠ Poriadie bývalého poslanca OZ Ľubomíra Smyčku
volí
- člena Rady školy pri MŠ Poriadie p. poslanca Romana Minarecha
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: Roman Minarech

13. Plán kultúrno-športových podujatí v roku 2019.
-------------------------------------------------------------------------Starosta obce Poriadie Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie návrh
Plánu kultúrno-športových podujatí na rok 2019.
Uznesenie číslo 12/2019 zo dňa 31.01.2019
-------------------------------------------------------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 :
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schvaľuje
Plán kultúrno-športových podujatí v roku 2019
- 16. 2. 2019 detský maškarný ples (obec)
- 23. 2. 2019 Poriadsky ples 2019 (obec)
- 14. 4. 2019 Jarný slnovrat (obec v spolupráci s JDS)
- 30. 4. 2019 Stavanie mája (DHZ, MŠ Poriadie, OŠK)
- máj – september 2019 Autobusový zájazd pre občanov obce (obec)
- 1. 6. 2019 Deň detí (obec, OŠK, DHZ)
- 6. 7. 2019 Turnaj v malom futbale (OŠK)
- 27 7 .2019 pochod na Javorinu (OŠK)
- 3. 8. 2019 Súťaž vo varení guláša (obec, OŠK)
- september – október 2019 Otvorenie oddychovej zóny pri Pamätníku u Klasovitých,
turistický pochod Poriadie – Nová Lhota
- 11. 10. 2019 Posedenie pre dôchodcov (obec)
- 11. – 13. 10. 2019 Výstava ovocia a zeleniny (SZZ)
- 26. 10. 2019 Hodová zábava ( SZZ)
- 30. 11. 2019 Adventné popoludnie (SZZ, JDS, obec)
- 7. 12. 2019 Mikulášska zábava (OŠK)
- 20. 12. 2019 Punč so starostom (OÚ)
- 26. 12. 2019 Štefanský pochod na Javorinu (OŠK)
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

14. Doplnenie inventára do kuchyne Kultúrneho domu v Poriadí.
-------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Poriadie Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie OZ Poriadie nákup
inventára do kuchyne Kultúrneho domu Poriadie.
Uznesenie číslo 13/2019 zo dňa 31.01.2019
------------------------------------------------------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 :
I. schvaľuje
- nákup inventára do kuchyne Kultúrneho domu v Poriadí podľa predloženého zoznamu
II. ukladá
- pracovníkom obecného úradu v Poriadí vypracovať nový cenník prenájmu priestorov
Kultúrneho domu v Poriadí
Dôvodová správa :
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Inventár kuchyne KD je čiastočne opotrebovaný a vďaka zvýšenému záujmu o prenájom aj
poničený. Z tohto dôvodu je potrebné jeho doplnenie a výmena niektorých komponentov. Na
základe doplnenia inventáru a jeho skvalitnenie je možnosť upraviť cenník prenájmu KD.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Miroslav Pražienka, Slávka Bachoríková, Stanislav Duga,
Roman Minarech, Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

15. Rôzne.
---------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval OZ Poriadie o výkupe pozemkov od p.
Anny Jurášovej Poriadie a Štefana Adámka Dolný Kubín pod chodníkom na PD Poriadie.
Starosta taktiež informoval poslancov o príprave Detského maškarného plesu, ktorý bude
16.2.2019. Požiadal poslancov, ktorí môžu aby prišli pomôcť na túto akciu.
Tiež podal informáciu o príprave Obecného plesu, ktorý bude dňa 23.2.2019.

16. Diskusia.
---------------------

− Viacerí poslanci (posl. Pražienka a posl. Minarech) navrhujú starostovi, aby sa
veľkoobjemový zber v obci uskutočnil aj v sobotu a taktiež je potrebné zvážiť
možnosť rozšíriť tento zber na 3 x za rok.
− Posl. Bachoríková tlmočila požiadavku p. Klasovitého, ktorý má záujem obci
odpredať pozemky v k.ú. Poriadie.
− Posl. Petrák požaduje upraviť stojiská pod kontajnermi na separovaný zber na
Hornom konci Poriadia.
− Taktiež poslanci upozorňujú na zlý stav hlavnej komunikácie Myjava –Poriadie.
− Posl. Ing. Volár upozorňuje, aby sa nespevnené miestne komunikácie šetrnejšie
odhŕňali.
− Posl. Tížik navrhuje zabezpečiť nové stojisko na kontajnery na separovaný zber
u Klasovitých.

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

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

--------------------------------------------M. Pražienka, S. Duga
Overovatelia zápisnice

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