Zápisnica
z riadnej schôdze OZ v Poriadí konaného dňa 20.01.2011 o 17,00 hodine v zasadačke OcÚ
Poriadie
Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďaľší prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Zloženie sľubu poslancov OZ Poriadie.
5. Návrh na usporiadanie p.č. 26891/13 v k.ú. Poriadie diel 3.
6. Návrh na zakúpenie p.č. 26892/3 v k. ú. Poriadie o výmere 72 m2.
7. Návrh na usporiadanie GP č. 720-157/2010.
8. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kaderníctva.
9. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kvetinárstva.
10. Žiadosť o odpredaj kotla na ÚK.
11. Návrh na prefinancovanie Turistickej informačnej kancelárie na Myjave.
12. Diskusia.
13. 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 1/2011
----------------------------------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 programu rokovania OZ v Poriadí dňa 20.01.2011
II.
schvaľuje
 program rokovania OZ v Poriadí dňa 20.01.2011 nasledovne:

1. Otvorenie, návrh programu.
2. Kontrola uznesení.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Zloženie sľubu poslancov OZ Poriadie.
5. Návrh na usporiadanie p.č. 26891/13 v k.ú. Poriadie diel 3.
6. Návrh na zakúpenie p.č. 26892/3 v k. ú. Poriadie o výmere 72 m2.
7. Návrh na usporiadanie GP č. 720-157/2010.
8. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kaderníctva.
9. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kvetinárstva.
10. Žiadosť o odpredaj kotla na ÚK.
11. Návrh na prefinancovanie Turistickej informačnej kancelárie na Myjave.
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice
Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na
predchádzajúcom zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sú splnené.

3. Určenie overovateľov zápisnice
--------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová poveruje overovateľov zápisnice: poslancov
Dušana Durca a Martina Kulíška.

4. Zloženie sľubu poslancov OZ Poriadie.
-----------------------------------------------------------Zvolení poslanci OZ Poriadie, ktorí boli ospravedlení a nezúčastnili na Ustanovujúcej
schôdzi OZ Poriadie dňa 16.12.2010 zložili zákonom predpísaný sľub. Boli to: Martin
Kulíšek, Poriadie č. 209 a Mgr. Martin Pražienka, Poriadie č. 295.
Uznesenie číslo 2/2011
----------------------------------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, písmeno a):
konštatuje
 že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: - Martin Kulíšek, Poriadie č. 209

- Mgr. Martin Pražienka, Poriadie č. 295
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo:0

5. Návrh na usporiadanie p.č. 26892/13 v k.ú. Poriadie diel 3.
-----------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom OZ Poriadie návrh na
usporiadanie pozemkov pod budovu Požiarnej zbrojnice v obci Poriadie podľa GP č.
720-004/2007, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Stará Turá.
Bude potrebné zabezpečiť žiadosť o zápis stavby do roku 1976, žiadosť o zmenu druhu
pozemku zo záhrady na zastavanú plochu na p.č. 26891/13, diel 3 vo výmere 36m2 a žiadosť
o zápis GP č. 720-004/2007.
Uznesenie číslo 3/2011
----------------------------------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, písmeno a):
I.
prerokovalo
 návrh na usporiadanie pozemkov pod budovu Požiarnej zbrojnice v obci
Poriadie podľa GP č. 720-004/2007, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelácia, Stará Turá
II.
s ch v a ľ u j e
 návrh na usporiadanie pozemkov pozemkov pod budovu Požiarnej zbrojnice
v obci Poriadie podľa GP č. 720-004/2007, ktorý vypracoval Ing. Richard
Bunčiak, Geodetická kancelária, Stará Turá
III.
ukladá
 pracovníkom Obecného úradu v Poriadí zabezpečiť:
a) žiadosť o zápis stavby do roku 1976
b) žiadosť o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu na p.č.
26891/13, diel 3 vo výmere 36m2
c) žiadosť o zápis GP č. 720-004/2007
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo:0

6. Návrh na zakúpenie p. č. 26892/3 v k. ú. Poriadie o výmere 72 m2.
---------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila poslancom návrh na usporiadanie
pozemku v obci Poriadie – vstup do veže Požiarnej zbrojnice v Poriadí podľa GP č.
720-122/2005, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Stará Turá.
Obec Poriadie požiada Evanjelický cirkevný zbor Myjava o odkúpenie pozemku p.č. 26892/3
vo výmere 72 m2. Obecné zastupiteľstvo v Poriadí navrhuje cenu 3,50 € za m2.
Uznesenie číslo 4/2011
--------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- návrh na usporiadanie pozemku v obci Poriadie – vstup do veže Požiarnej zbrojnice
v Poriadí podľa GP č. 720-122/2005, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária Stará Turá
II.

schvaľuje

- návrh na usporiadanie pozemku v obci Poriadie – vstup do veže Požiarnej zbrojnice
v Poriadí podľa GP č. 720-122/2005, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária, Stará Turá nasledovne:
Obec Poriadie odkúpi od Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Myjava parcelu číslo 26892/3 vo výmere 72 m2. Cena za m2 pozemku sa stanovuje na
3,5 €.
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí poveruje starostku obce Ing. Zuzanu
Boskovičovú na právne zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností.
Kúpnopredajnú zmluvu zabezpečí obec Poriadie. Náklady na vyhotovenie
kúpnopredajnej zmluvy a správny poplatok za vklad do katastra uvedenej
nehnuteľnosti znáša obec Poriadie.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
III.
ukladá
pracovníkom Obecného úradu v Poriadí zabezpečiť:
a) žiadosť na odpredaj p.č. 26892/3
b) kúpnopredajnú zmluvu a návrh na vklad
Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:5
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:2
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

7. Návrh na usporiadanie GP č. 720-157/2010.
----------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila návrh na usporiadanie pozemkov pod
miestnu komunikáciu v obci Poriadie, v časti obce Šlahorová podľa GP č. 720-157/2010,
ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Stará Turá nasledovne:
 obec Poriadie odkúpi p.č. 7198/6 v k.ú. Poriadie diel 1 vo výmere 75 m2 z p.č. 7198/1
záhrada a diel č. 2 vo výmere 67m2 z p.č. 7198/2 zastavaná plocha od vlastníka
Vladimíra Sabu v podiele 252/378, Miroslava Sabu v podiele 84/378 a Eleny
Adamcovej v podiele 42/378
 obec Poriadie odkúpi p.č. 7203/6 vo výmere 271m2 z p.č. 7203/1, kultúra TTP od
spoluvlastníkov Jarmily Slávikovej v podiele 245/252 a Zuzany Sabovej v podiele
7/252
 obec Poriadie odkúpi p.č. 7262/5 vo výmere 4m2 z p.č. 7262/1, kultúra les od
vlastníka obec Vaďovce v podiele 1/1. Cena pozemkov sa stanovuje: záhrada, TTP –
1,0 €/m2, zastavaná plocha 2,0 €/m2, les 1,0 €/m2
Uznesenie číslo 5/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- návrh na usporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu v obci Poriadie, v časti
obce Šlahorová podľa GP č. 720-157/2010, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária, Stará Turá
II.

s ch v a ľ u j e

- návrh na usporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu v obci Poriadie, v časti
obce Šlahorová podľa GP č. 720-157/2010, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária, Stará Turá nasledovne:
a) obec Poriadie odkúpi p.č. 7198/6 v k.ú. Poriadie diel 1 vo výmere 75 m2 z p.č.
7198/1 záhrada a diel č. 2 vo výmere 67m2 z p.č. 7198/2 zastavaná plocha od vlastníka
Vladimíra Sabu v podiele 252/378, Miroslava Sabu v podiele 84/378 a Adamcovej Eleny
v podiele 42/378

b) obec Poriadie odkúpi p.č. 7203/6 vo výmere 271m2 z p.č. 7203/1, kultúra TTP od
spoluvlastníkov Jarmily Slávikovej v podiele 245/252 a Zuzany Sabovej v podiele 7/252
c) obec Poriadie odkúpi p.č. 7262/5 vo výmere 4m2 z p.č. 7262/1, kultúra les od
vlastníka obec Vaďovce v podiele 1/1. Cena pozemkov sa stanovuje: záhrada, TTP – 1,0
€/m2, zastavaná plocha 2,0 €/m2, les 1,0 €/m2
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na
právne zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností. Kúpnopredajnú zmluvu
zabezpečí obec Poriadie. Náklady na vyhotovenie kúpnopredajnej zmluvy a správny
poplatok za vklad do katastra uvedenej nehnuteľnosti znáša obec Poriadie.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
III.
ukladá
pracovníkom Obecného úradu v Poriadí:
a. zabezpečiť kúpnopredajnú zmluvu a návrh na vklad
b. zabezpečiť vyňatie p.č. 7262/5 z lesného fondu
c. zabezpečiť súhlas pôvodných vlastníkov na vyňatie p.č. 7198/6, diel 1
a p.č. 7203/1 z PPF a vyňatie z PPF
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0
Uznesenie číslo 6/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- návrh na usporiadanie pozemkov pod miestny potok v obci Poriadie, v časti obce
Šlahorová podľa GP č. 720-157/2010, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária, Stará Turá
II.

s ch v a ľ u j e

- návrh na usporiadanie pozemkov pod existujúci potok v obci Poriadie, v časti obce
Šlahorová podľa GP č. 720-157/2010, ktorý vypracoval Ing. Richard Bunčiak,
Geodetická kancelária, Stará Turá nasledovne:
a) obec Poriadie odkúpi p.č. 7203/3 vo výmere 242 m2 z p.č. 7203/3, kultúra TTP a p.č.
7203/8 vo výmere 19 m2 z p.č. 7203/3 kultúra TTP od spoluvlastníkov Slávikovej
Jarmily v podiele 245/252 a Zuzany Sabovej v podiele 7/252
b) obec Poriadie odkúpi p.č. 7190/2 vo výmere 73m2 z p.č. 7190, kultúra záhrada a p.č.
7189/2 vo výmere 21 m2 z p.č. 7189, kultúra záhrada od spoluvlastníčok Vdoviakovej
Boženy v podiele ½ a Klimkovej Zuzany v podiele ½

c) obec Poriadie odpredá p.č. 7172/3 vo výmere 271m2 z p.č. 7172 Vladimírovi Sabovi
v podiele1/1
Cena pozemkov sa stanovuje: záhrada, TTP – 1,0 €/m2, zastavaná plocha 2,0 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo v Poriadí poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Boskovičovú na
právne zastupovanie pri prevode uvedených nehnuteľností. Kúpnopredajnú zmluvu
zabezpečí obec Poriadie. Náklady na vyhotovenie kúpnopredajnej zmluvy a správny
poplatok za vklad do katastra uvedenej nehnuteľnosti znáša obec Poriadie.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
III.
ukladá
pracovníkom Obecného úradu v Poriadí:
a. zabezpečiť kúpnopredajnú zmluvu na usporiadanie vlastníctva pozemkov
pod existujúcim potokom a návrh na vklad uvedenej zmlvuy
b. zabezpečiť vyňatie p.č. 7193/5 a 7193/4 z lesného fondu
c. zabezpečiť zmenu kultúry p.č. 7190/2, p.č. 7189/2, p.č. 7203/3, p.č. 7204/2,
p.č. 7204/4, p.č. 7172/2, p.č. 7193/4, p.č. 7197/2 a p.č. 7172/4 na vodnú
plochu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

8. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kaderníctva.
----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila žiadosť sl. Darinu Ochodnickú, bytom
Krajné –Žadovica 813, na prenájom priestorov v prístavbe Kultúrneho domu Poriadie pre
účely kaderníctva.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 7/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- žiadosť sl. Dariny Ochodnickej, bytom Krajné – Žadovica 813, na prenájom
miestnosti v prístavbe KD pre účely kaderníctva
II.

s ch v a ľ u j e

- prenájom priestorov v prístavbe KD Poriadie na účely kaderníctva pre žiadateľku
Darinu Ochodnickú, bytom Krajné – Žadovica 813. Ročný prenájom sa zatiaľ stanovuje
na 300 € ročne + zálohovo za energie 50 € mesačne. Ročný prenájom bude prehodnotený
vždy k 30.6. daného roka
III.

ukladá

- pracovníkom Obecného úradu Poriadie preveriť náklady na zabezpečenie podružného
elektromera
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

9. Žiadosť o prenájom miestnosti v prístavbe KD pre účely kvetinárstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila žiadosť p. Miriam Dugovej , bytom
Poriadie č. 123, na prenájom priestorov v prístavbe Kultúrneho domu Poriadie pre účely
kvetinárstva.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo a prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie číslo 8/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- žiadosť p. Miriam Dugovej, Poriadie č. 123 na prenájom miestnosti v prístavbe KD
pre účely kvetinárstva
II.

s ch v a ľ u j e

- prenájom priestorov v prístavbe KD Poriadie na účely kvetinárstva pre žiadateľku
Miriam Dugovú, bytom Poriadie č. 123. Ročný prenájom sa zatiaľ stanovuje na 300 €
ročne + zálohovo za energie 35 € mesačne. Ročný prenájom bude prehodnotený vždy
k 30.6. daného roka
III.

ukladá

a) pracovníkom Obecného úradu Poriadie preveriť náklady na zabezpečenie
podružného elektromera
b) zakúpiť elektrický konvektor na zabezpečenie vykurovania miestnosti o objeme
45m3.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

10. Žiadosť o odpredaj kotla na ÚK
-------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila žiadosť p. Ivana Švancaru, bytom
Stará Myjava pre 6.b.j. Stará Myjava. Jedná sa o kotol ústredného kúrenia, ktorý je kotolne
KD, je starý pre nás nepoužiteľný. Obecné zastupiteľstvo navrhuje kotol odpredaj za šrotovú
cenu.
Uznesenie číslo 9/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- žiadosť p. Ivana Švancaru bytom Stará Myjava 332, na odpredaj vyradeného kotla na
ÚK z kotolne Kultúrneho domu Poriadie pre 6.b.j. Stará Myjava.
II.

s ch v a ľ u j e

- žiadosť p. Ivana Švancaru bytom Stará Myjava 332, na odpredaj vyradeného kotla na
ÚK z kotolne Kultúrneho domu Poriadie pre 6.b.j. Stará Myjava za šrotovú cenu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

11. Návrh na prefinancovanie Turistickej informačnej kancelárie na
Myjave.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce informovala poslancov o projekte „Zriadenie spoločnej informačnej
kancelárie pre kopaniačiarsky a horňácky región- 1. česko-slovenská informačná . Na základe
tohto projektu vznikla Turisticko informačná kancelária (TIK) na autobusovom nástupišti na
Myjave, ktorú zastrešujú všetky obce myjavského regiónu + mesto Myjava . Obec Poriadie
prispela na túto kanceláriu finančným vkladom vo výške 879,0 €. Tento vklad mal byť

pôvodne obciam vrátený, avšak vzhľadom k tomu, že prevádzka tejto kancelárie je dosť
finančne náročná, ZMO Myjavského regiónu navrhuje všetkým obciam aby tento finančný
vklad bol použitý na vykrytie prevádzkových nákladov TIK a v obci zúčtovaný do nákladov.
Uznesenie číslo 10/2011
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov § 11, odstavec 4, písm. a)
I.

prerokovalo

- návrh na prefinancovanie prevádzky spoločnej Turisticko informačnej kancelárie na
Myjave.
II.

s ch v a ľ u j e

- aby finančný vklad obce Poriadie vo výške 879,- € na prefinancovanie projektu
“Zriadenie spoločnej informačne kancelárie pre kopaničiarsky a horňácky región – 1.
česko-slovenská informačná “, bol použitý na vykrytie prevádzkových nákladov TIK
a ostatných bežných výdavkov ZMO Myjavského regiónu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo:7
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovalo:0

12. Záver.
----------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová,
ktorá poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

-------------------------------------zapisovateľka:
-------------------------------------overovatelia:

