Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 04.11.2011 o 16,30 hodine
v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Milan Bunčák, poslanec OZ Poriadie
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie
Bc. Martina Novotná, poslankyňa OZ Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Osprav. :
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Ďalší prítomní:
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Program zasadnutia OZ bol nasledovný:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení, určenie overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie zaregistrovania Obecného športového klubu Poriadie.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. 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.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje poslancov
Milana Bunčáka a Stanislava Dugu.

Uznesenie číslo 35 /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. p r e r o k o v a l o
- návrh programu rokovania OZ v Poriadí dňa 04.11.2011
II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania OZ v Poriadí dňa 04.11.2011 nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu.

2. Prerokovanie zaregistrovania Obecného športového klubu Poriadie.
3. Rôzne.
4. Diskusia.
5. Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
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. Prerokovanie zaregistrovania Obecného športového klubu Poriadie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Na zasadnutí OZ Poriadie bolo prejednané zriadenie Obecného športového klubu Poriadie.
Priaznivci futbalu na Poriadí zriadili prípravný výbor na založenie Obecného športového
klubu, ako občianskeho združenia. Rokovalo sa o tom či obec dokáže vytvoriť podmienky na
hranie futbalu. Obec postupne budovala rovnú trávnatú plochu. V minulom roku za začalo
s výsevom trávnika. V tomto roku sa dobudovala trávnatá plocha o rozmeroch 90 x 52 m, ( je
to najmenšia plocha futbalového ihriska aké môže byť na súťaže), na tejto ploche sú na pevno
zabudované dve 6 miestne plastové striedačky a dve hliníkové brány so sieťami. Uvedené
práce boli z pomernej časti uhradené z finančných prostriedkov z Nadácie Pontis (Nadačný
fond Západoslovenskej energetiky a z rozpočtu obce. Ak by sa uvažovalo v budúcnosti, že
by sa zriadil futbalový oddiel v obci, ktorý by sa zapojil do súťaží, futbalové ihrisko bude
musieť splniť určité podmienky: prípojku elektro + vodu, prístupovú cestu k ihrisku, aspoň
provizórne šatne, dobudovanie ochranných sietí za bránkami. Všetky tieto práce sú veľmi
náročné na finančné prostriedky a nedajú sa urobiť v jednom roku. Obecné zastupiteľstvo
súhlasí s tým, aby sa tieto stavebné práce budovali postupne, podľa finančných možností obce.
Uznesenie číslo 36 /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. p r e r o k o v a l o
- návrh na zaregistrovanie Obecného športového klubu Poriadie ako občianskeho združenia.
II. s ú h l a s í
 so zaregistrovaním Obecného športového klubu Poriadie ako občianskeho združenia.

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

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

-------------------------------------overovatelia:

