Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 01.07.2021 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2020 a Výročnej správy za rok 2020
6. Návrh na realizáciu zákazky „Grilovací altánok v obci Poriadie“
7. Návrh na realizáciu zákazky „Revitalizácia spevnených plôch v športovom areáli
Poriadie“
8. Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
9. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo sedem poslancov 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 30/2021 zo dňa 01.07.2021
--------------------------------------------------------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 01.07.2021 nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2020 a Výročnej správy za rok 2020
6. Návrh na realizáciu zákazky „Grilovací altánok v obci Poriadie“
7. Návrh na realizáciu zákazky „Revitalizácia spevnených plôch v športovom areáli
Poriadie“
8. Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
9. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, 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 Jaroslava Petráka a Jaroslava Tížika
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
---------------------------------------------------------Uznesenie číslo 31/2021 zo dňa 01.07.2021
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. 4. 2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

5. Prerokovanie správy audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej
k 31. 12. 2020 a Výročnej správy za rok 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil správu audítora o overení účtovnej závierky
Obce Poriadie zostavenej k 31.12.2020 a Výročnej správy za rok 2020
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Poriadie za rok 2020 je prílohou
č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 32/2021 zo dňa 01.07.2021
-------------------------------------------------------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 :
berie na vedomie
− Správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Poriadie zostavenej k 31. 12. 2020
a Výročnej správy za rok 2020
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
6. Návrh na realizáciu zákazky „Grilovací altánok v obci Poriadie“
-------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie realizáciu na zákazku
„Grilovací altánok v obci Poriadie“.
Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 01.07.2021
----------------------------------------------------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
− realizáciu zákazky „Grilovací altánok v obci Poriadie“
− kúpu dreveného altánku LESANA a dvoch setov záhradného dreveného nábytku
v sume 4 533 € s DPH
− financovanie zákazky z rozpočtu obce
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: : Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik,
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0

Zdržalo sa: Ing. Peter Volár
7. Návrh na realizáciu zákazky „Revitalizácia spevnených plôch v športovom areáli
Poriadie“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie realizáciu zákazky
„Revitalizácia spevnených plôch v športovom areáli Poriadie“.
Uznesenie č. 34/2021 zo dňa 01.07.2021
---------------------------------------------------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
− realizáciu zákazky „Revitalizácia spevnených plôch v športovom areáli Poriadie“
− vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s predpokladanou hodnotou
zákazky 8 823,39 € bez DPH a podpísať kúpnu zmluvu s víťaznou firmou
− financovanie zákazky z rozpočtu obce z kapitálových výdavkov z Rezervného fondu
obce Poriadie
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
8. Majetkoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar – zámena pozemkov
s Trenčianskym samosprávnym krajom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil zámer zámeny pozemkov medzi obcou
Poriadie a Trenčianskym samosprávnym krajom v časti obce Močiar – usporiadanie
chodníka.
Uznesenie č. 35/2021 zo dňa 01.07.2021
---------------------------------------------------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 zámeny pozemkov

•

parcela registra C KN 26454/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2
a novovytvorená parcela registra C KN 26454/8 – zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 156 m2 obe vo vlastníctve obce v podiele 1/1
za pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v podiele 1/1
• novovytvorená parcela registra C KN 25498/3 – vedený ako diel 1 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 45 m2, novovytvorená parcela registra C KN
25499/11 – vedený ako diel 2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 43 m2,
novovytvorená parcela registra C KN 26454/5 – zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 87 m2
− zámer zámeny pozemkov – parciel a novovytvorených parciel podľa geometrického
plánu č. 145/20/2 úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava
dňa 15. 3. 2021 pod číslom G1-76/2021 v podiele 1/1 s Trenčianskym samosprávnym
krajom 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 parcely vo vlastníctve obce sa nachádzajú pod štátnou cestou III/1211, ktorá je
v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja
o parcely vo vlastníctve TSK sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami –
verejnými chodníkmi, ktorú sú v správe obce Poriadie
o zámenou pozemkov dôjde k majetkovo-právnemu usporiadaniu komunikácií.
Dôvodová správa:
Obec Poriadie dala zamerať pôvodný chodník v časti obce Močiar. Geometrickým zameraním
sa zistilo, že čiastočne zasahuje do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TSK. Obec tak zamiena
časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod chodníkom.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
9. Zmena rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce pani Anna Pražienková predložila II. návrh zmeny rozpočtu obce
Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021 ktorým sa upravuje rozpočet podľa
nižšie schváleného uznesenia.
Uznesenie č. 36/2021zo dňa 01.07.2021
--------------------------------------------------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
− II. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Rozpočet:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové
operácie
finančné
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitál. výdavky
Rozpočtové výdavky spolu
Hospodárenie celkom

Schválený rok
2021
v€
325000 €
32000 €
0€

Rozpočet
po I zmene
v€
325000 €
32000 €
53500 €

II. Zmena Po zmene:
V€
v €

357000 €
325000 €
32000 €
357000 €

410500 €
325000 €
55700€
380700 €

+93400 € 503900 €
+20000 € 345000 €
+73400 €
129100 €
+93400 € 474100 €

0

+ 29800 € 0

+ 20000 € 345000 €
0€
32000 €
+ 73400 € 126900 €

+29800 €

Odôvodnenie:
Rozpočet obce Poriadie je nutné upraviť nasledovne:
Bežné príjmy + 20 000,0 Eur
( Transfer na úhradu nákladov v súvislosti pandémiou
COVID – 19 v sume 18000,0 Eur, Bežný transfer 2000,00 Eur z VÚC TSK Zelená župa
Projekt „Záhrada poznania MŠ Poriadie“ )
Príjmové finančné operácie + 73400,0 €
( Zapojenie príjmov do rozpočtu z rezervného fondu obce na financovanie nasledovných
zákaziek: Revitalizácia spevnených plôch Športový areál 11000,0 €, Prestrešenie vstupu KD
a OcÚ Poriadie 9000,00 € Cyklotrasa Poriadie – Sekule 53400,00 €.)
Bežné výdavky + 20 000,0 Eur
( Bežný výdavky na úhradu nákladov v súvislosti s pandémiou COVID – 19 v sume 18000,0
Eur, Bežné výdavky na úhradu nákladov na Projekt „Záhrada poznania MŠ Poriadie“ )
Kapitálové výdavky + 73400,00 €
(Revitalizácia spevnených plôch Športový areál 11000,0 €, Prestrešenie vstupu KD a OcÚ
Poriadie 9000,00 € Cyklotrasa Poriadie – Sekule 53400,00 €.)
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
10. Rôzne
---------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 37/2021 zo dňa 01.07.2021
---------------------------------------------------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
− úhradu kapitálových výdavkov z Rezervného fondu obce Poriadie nasledovne:
zákazka „ Prestrešenie vstupu KD a OÚ Poriadie“ v sume 9 000 €
zákazka „Cyklotrasa Poriadie – Sekule“ v sume 53 400 €
Dôvodová správa:
Prestrešenie vstupu KD a OÚ Poriadie bolo odsúhlasené OZ Poriadie a financovanie bude
z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce Poriadie. Projekt „Cyklotrasa Poriadie – Sekule“
obec uhradí z Rezervného fondu a následne bude podaná žiadosť o refundáciu zo
štrukturálnych fondov . Toto financovanie je v zmysle schválenej metodiky projektu Rozvoj
sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním
dědictvím – II. Etapa, Kód projektu v ITMS2014+:304021P644.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 38/2021 zo dňa 01.07.2021
----------------------------------------------------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, 37/2019, 64/2019, 38/2020 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 čísla 121 a 277 stanovuje školský obvod Základnú školu
v Myjave, Štúrova 18, 907 01 Myjava
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Jaroslav Petrák, Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Vo
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
11. Diskusia.
-----------------Starosta obce informoval poslancov o geodetickom zameraní skutkového stavu miestnej
komunikácie v lokalite Vlčkovia a Sovinec. V lokalite Sovinec sa pripravuje PD Verejné
chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209, na parc. E-KN č. 28345/1

a 2368/1, k. ú. Poriadie, okr. Myjava pre územné konanie. Starosta informoval o projekte
„Cyklotrasa Poriadie – Sekule“, ktoré je realizované a momentálne sa čaká na odsúhlasenie
riadiacim orgánom, aby sa mohli vykonať práce navyše. Tiež podal informáciu
o Jastrabinskej cyklotrase vetva C a D , ktoré sú schválená v rámci projektu Rozvoj siete
cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou. Starosta obce informoval poslancov o príprave PD
na rekonštrukciu elektrických rozvodových skríň v obci Poriadie. Taktiež informoval o novej
vizualizácií webovej stránky obce Poriadie. Starosta i poslanci preberali časté potuchy na
vodovodnom potrubí.

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

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

--------------------------------------------Jaroslav Petrák, Jaroslav Tížik,
Overovatelia zápisnice

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

