Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 12.07.2022 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
Počet prítomných poslancov 6, čo je nadpolovičná väčšina a z toho dôvodu je zasadnutie
obecného zastupiteľstva uznášaniaschopné. Od uznesenia číslo 42/2022 počet prítomných
poslancov 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poriadie na 2. polrok 2022
Majetkovoprávne prevody
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022 - 2026
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022 - 2026
9. Žiadosť Mesta Myjavy o dotáciu z rozpočtu obce na MFF 2022
10. Prerokovanie a schválenie čerpania úveru za účelom predfinancovania investičnej
akcie „Jastrabinská cyklotrasa vetvy C a D“ v rámci projektu „Rozvoj siete
cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na začiatku zasadnutia bolo šesť poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Od uznesenia číslo 42/2022 počet prítomných
poslancov sedem.

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 36/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------------

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 12. 7. 2022 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poriadie na 2. polrok 2022
6. Majetkovoprávne prevody
7. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022 - 2026
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022 - 2026
9. Žiadosť Mesta Myjavy o dotáciu z rozpočtu obce na MFF 2022
10. Prerokovanie a schválenie čerpania úveru za účelom predfinancovania investičnej akcie
„Jastrabinská cyklotrasa vetvy C a D“ v rámci projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest
pod Veľkou Javorinou“
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, 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 Ing. Petra Volára
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Uznesenie číslo 37/2022 zo dňa 12.7.2022
--------------------------------------------------------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 12.05.2022
Hlasovanie poslancov:

Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poriadie na 2. polrok 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka a kontrolórka obce Poriadie Ing. Ľubica Vojtková
predložili návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 v obci Poriadie.
Uznesenie číslo 38/2022 zo dňa 12.07.2022
------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. j) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
schvaľuje
− Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poriadie na 2. polrok 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

6. Majetkovoprávne prevody
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh zrušenia uznesení č. 28/2022
a 29/2022 zo dňa 12.5.2022 z dôvodu zmeny vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 39/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− zrušenie uznesení č. 28/2022 zo dňa 12. 5. 2022 a 29/2022 zo dňa 12. 5. 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD
u Vojtkov.
Uznesenie č. 40/2022 zo dňa 12.07.2022
----------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemku novovytvorenej parcely KN C 26944/3, záhrada o výmere 35 m2
oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 3. 5. 2022 pod číslom G1-187/2022:
• v podiele 1/2 od vlastníčky Ing. Viery Zemanovej, PhD., rod. Zemanová, nar.
13. 10. 1981, trvale bytom Zálužická 102/23, 821 00 Bratislava za kúpnu cenu
2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 43,75 €;
• v podiele 1/2 od vlastníčky Ing. arch. Ľubice Šimonovej, rod. Zemanová, nar.
10. 12. 1982, trvale bytom Martina Granca 17, 841 02 Bratislava za kúpnu
cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 43,75 €;
− zriadenie bezplatného vecného bremena in rem, spočívajúce v práve prechodu pešo a
motorovými vozidlami, na pozemku novovytvorenej parcely KN C 26944/3, záhrada
o výmere 35 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 3. 5. 2022 pod číslom G1187/2022, v prospech každého vlastníka pozemku KN C 26944/2, záhrada o výmere
998 m2.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena a poplatok za návrh na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov. Majiteľky
pozemku KN C 26944/2 odpredávajú obci novovytvorenú parcelu, na ktorej si chcú ponechať
právo prechodu pre seba a každého ďalšieho vlastníka.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu usporiadaniu
pre výstavbu verejného chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD
u Vojtkov.

Uznesenie č. 41/2022 zo dňa 12.07.2022
--------------------------------------------------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
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 26964/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2
m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 3. 5. 2022 pod číslom G1187/2022 v podiele 1/1 vo vlastníctve obce do vlastníctva Viery Všetulovej, rod.
Všetulová, nar. 17. 1. 1968, bytom Duklianska 320/4, 907 01 Myjava;
• novovytvorená parcela KN C 26944/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14
m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 106/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 3. 5. 2022 pod číslom G1187/2022 v podiele 1/1 vo vlastníctve Viery Všetulovej, rod. Všetulová, nar. 17. 1.
1968, bytom Duklianska 320/4, 907 01 Myjava do vlastníctva obce Poriadie;
− finančné vyrovnanie: Obec Poriadie doplatí Viere Všetulovej rozdiel vo výmere, čo
činí 12 m2 v cene 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 30 €
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním 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 nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza vo dvore rodinného domu súp.
č. 62, ktorého majiteľkou je Viera Všetulová, a ktorá sa o uvedený pozemok
stará,
o pozemok vo vlastníctve Viery Všetulovej sa nachádza v trase umiestnenia
verejného chodníka
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie zámennej zmluvy a poplatok za
návrh na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre výstavbu verejného
chodníka, Úsek „B2“ v časti obce od súp. č. 73 po zastávku SAD u Vojtkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.

Uznesenie č. 42/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 2375/1, orná pôda vo výmere 21 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 100/20 úradne overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu Myjava dňa 25. 8. 2020 pod číslom G1-291/2020 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce do vlastníctva Jána Matušíka, rod. Matušík, nar. 15. 3. 1953,
bytom Poriadie 213, 906 22 Poriadie;
• pozemky:
− parcela KN C 2374/3, orná pôda o výmere 58 m2 v podiele 1/3;
− parcela KN E 2377, záhrada o výmere 136 m2 v podiele 1/4;
− novovytvorená parcela KN C 28350/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022
pod číslom G1-239/2022 v podiele 1/1;
− novovytvorená parcela KN C 28351/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 84 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022
pod číslom G1-239/2022 v podiele 3/4;
v uvedených podieloch vo vlastníctve Jána Matušíka, rod. Matušík, nar.
15.3.1953, bytom Poriadie 213, 906 22 Poriadie do vlastníctva obce
Poriadie;
− finančné vyrovnanie: Obec Poriadie doplatí Jánovi Matušíkovi rozdiel vo výmere, čo
činí 115,33 m2 v cene 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 288,33 €;
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním 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 nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza medzi pozemkami Jána
Matušíka, ktorý sa o pozemok stará, nachádza sa za jeho rodinným domom
o pozemky vo vlastníctve Jána Matušíka sa nachádzajú v trase umiestnenia
verejných chodníkov a pod miestnou komunikáciou
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie zámennej zmluvy a poplatok za
návrh na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7

Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.
Uznesenie č. 43/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním:
• novovytvorená parcela KN C 2375/3, orná pôda vo výmere 21 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 100/20 úradne overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu Myjava dňa 25. 8. 2020 pod číslom G1-291/2020 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce do vlastníctva Pavla Klasovitého, rod. Klasovitý, nar. 3.11.1940,
bytom Poriadie 221, 906 22 Poriadie;
• pozemok parcela KN C 2374/3, orná pôda o výmere 58 m2 v podiele 2/6 vo
vlastníctve Pavla Klasovitého, rod. Klasovitý, nar. 3.11.1940, bytom Poriadie 221,
906 22 Poriadie do vlastníctva obce Poriadie;
− finančné vyrovnanie: Pavol Klasovitý doplatí Obci Poriadie rozdiel vo výmere, čo činí
1,67 m2 v cene 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 4,17 €;
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním 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 nehnuteľnosť vo vlastníctve obce sa nachádza vedľa pozemku Pavla
Klasovitého, ktorý sa o pozemok stará,
o pozemok vo vlastníctve Pavla Klasovitého sa nachádza v trase umiestnenia
verejných chodníkov
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie zámennej zmluvy a poplatok za
návrh na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7

Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.
Uznesenie č. 44/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN C 2373/3, orná pôda o výmere 48 m2 v podiele 1/1;
• novovytvorená parcela KN C 2372/2, orná pôda o výmere 52 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom G1-239/2022
v podiele 1/1;
• parcela KN E 2377, záhrada o výmere 136 m2 v podiele 1/4;
• novovytvorená parcela KN C 28351/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom
G1-239/2022 v podiele 1/12;
v uvedených podieloch od vlastníka Viery Krištofovej, rod. Matušíkovej, nar.
22.12.1967, trvale bytom Poriadie 212, 906 22 Poriadie za kúpnu cenu 2,50
€/m2, čo predstavuje celkovú cenu 352,50 €.
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN C 2377/1, záhrada o výmere 259 m2 v podiele 1/3;
• parcela KN C 2377/2, záhrada o výmere 105 m2 v podiele 1/3;
v uvedených podieloch od vlastníka Viery Krištofovej, rod. Matušíkovej, nar.
22.12.1967, trvale bytom Poriadie 212, 906 22 Poriadie za kúpnu cenu 3,50
€/m2, čo predstavuje celkovú cenu 424,66 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7

Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.
Uznesenie č. 45/2022 zo dňa 12.07.2022
----------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN E 2377, záhrada o výmere 136 m2 v podiele 1/4;
• novovytvorená parcela KN C 28351/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom
G1-239/2022 v podiele 1/12;
v uvedených podieloch od vlastníka Anny Polákovej, rod. Matušíkovej, nar.
15.12.1971, trvale bytom Milana Marečku 971/24, 907 01 Myjava za kúpnu
cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 102,50 €.
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN C 2377/1, záhrada o výmere 259 m2 v podiele 1/3;
• parcela KN C 2377/2, záhrada o výmere 105 m2 v podiele 1/3;
v uvedených podieloch od vlastníka Anny Polákovej, rod. Matušíkovej, nar.
15.12.1971, trvale bytom Milana Marečku 971/24, 907 01 Myjava za kúpnu
cenu 3,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 424,66 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.
Uznesenie č. 46/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN E 2377, záhrada o výmere 136 m2 v podiele 1/4;
• novovytvorená parcela KN C 28351/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
84 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 107/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom
G1-239/2022 v podiele 1/12;
v uvedených podieloch od vlastníka Štefana Matušíka, rod. Matušík, nar.
6.6.1977, trvale bytom Staromyjavská 707/45, 907 01 Myjava za kúpnu cenu
2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 102,50 €.
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN C 2377/1, záhrada o výmere 259 m2 v podiele 1/3;
• parcela KN C 2377/2, záhrada o výmere 105 m2 v podiele 1/3;
v uvedených podieloch od vlastníka Štefana Matušíka, rod. Matušík, nar.
6.6.1977, trvale bytom Staromyjavská 707/45, 907 01 Myjava za kúpnu cenu
3,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 424,66 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
na Verejné chodníky v časti obce Poriadie – Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej
parcele by mala prebiehať výstavba verejného chodníka.

Uznesenie č. 47/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemkov:
• parcela KN C 28352/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v podiele
1/1;
• novovytvorená parcela KN C 28352/9, záhrada o výmere 1 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 720 – 139/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom G1-240/2022
v podiele 1/1;
• novovytvorená parcela KN C 28352/10, záhrada o výmere 9 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 720 – 139/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom G1-240/2022
v podiele 1/1;
• novovytvorená parcela KN C 28352/11, záhrada o výmere 3 m2 oddelená
Geometrickým plánom č. 720 – 139/2022 úradne overeným katastrálnym
odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom G1-240/2022
v podiele 1/1;
• novovytvorená parcela KN C 28352/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
24 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 139/2022 úradne overeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 30. 5. 2022 pod číslom
G1-240/2022 v podiele 1/1;
od vlastníka Milana Brezinu, rod. Brezina, nar. 3.3.1963, trvale bytom Poriadie
231, 906 22 Poriadie za kúpnu cenu 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu
197,50 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Na základe pripravovanej projektovej dokumentácie „Verejné chodníky v časti obce Poriadie
– Sovinec, popri ceste č. III/1209“ na uvedenej parcele by mala prebiehať výstavba verejného
chodníka. Obec pristupuje k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh zámeny a predaj časti pozemkov
s finančným vyrovnaním nachádzajúcich sa pod verejným chodníkom smerujúcim od obce
k PD Poriadie a usporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný
Výhon – Klasovitý.

Uznesenie č. 48/2022 zo dňa 12.07.2022
----------------------------------------------------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
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním:
• pozemky vo vlastníctve Branislava Valenta, rod. Valent, nar. 4. 9. 1946, bytom
Poriadie 97, 906 22 Poriadie :
− novovytvorená parcela KN C 27529/10, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 22 m2 oddelená Geometrickým plánom č. 720 – 126/2016 úradne
overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Myjava dňa 15. 8.
2016 pod číslom 250/16 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24426, orná pôda o výmere 101 m2 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24403, záhrada o výmere 25 m2 v podiele 1/1;
− pozemok parcela KN E 24401, záhrada o výmere 683 m2 v podiele 1/1;
v uvedených podieloch do vlastníctva obce Poriadie;
• pozemok parcela KN E 24405, orná pôda o výmere 1431 m2 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce do vlastníctva Branislava Valenta, rod. Valent, nar. 4. 9. 1946,
bytom Poriadie 97, 906 22 Poriadie;
− finančné vyrovnanie: Branislav Valent doplatí Obci Poriadie rozdiel vo výmere, čo
činí 600 m2 v cene 2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 1500 €;
− zámenu pozemkov s finančným vyrovnaním 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve Branislava Valenta sa nachádzajú pod
komunikáciami – chodníkom k PD a miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný
Výhon - Klasovitý,
o pozemok vo vlastníctve obce sa nachádza za rodinným domom súp. č. 153,
ktorého vlastníkom je Branislav Valent, pozemok tvorí sad – záhradu pri
rodinnom dome a o uvedený pozemok sa stará, kosí ho a udržiava
o zámenou pozemkov sa zosúladí skutkový stav so stavom v katastri
nehnuteľností.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie zámennej zmluvy a poplatok za
návrh na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov nachádzajúcich sa pod
verejným chodníkom smerujúcim od obce k PD Poriadie a usporiadaniu pozemkov pod
miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný Výhon – Klasovitý.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh kúpy časti pozemku s finančným
vyrovnaním nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou Poriadie – Dolný Výhon –
Klasovitý.
Uznesenie č. 49/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemku KN E 24425/1, orná pôda o výmere 72 m2, v bezpodielovom
vlastníctve manželov 1/1 od vlastníkov Branislava Valenta, rod. Valent, nar. 20. 4.
1974, bytom Poriadie 97, 906 22 Poriadie a manželky Martiny Valentovej, rod.
Bucalová, nar. 26.5.1977, bytom Partizánska 285/5, 907 01 Myjava za kúpnu cenu
2,50 €/m2, čo predstavuje celkovú cenu 180 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša obec Poriadie.
Dôvodová správa :
Obec pristupuje k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou
Poriadie – Dolný Výhon – Klasovitý.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh zriadenia vecného bremena na
zaťaženom pozemku je vybudovaná vodovodná prípojka žiadateľov Mgr. Marián Šimek
a manželka MUDr. Katarína Šimková, trvale bytom Prvej SNR č. 273/1, 907 01 Myjava.
Uznesenie č. 50/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− zriadenie bezodplatného vecného bremena v rozsahu 9 m2 podľa geometrického
plánu na pozemku parcela KN C číslo 23991, druh zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1151 m2, zapísaná na LV č. 690 v k. ú. Poriadie v prospech oprávneného
Mgr. Marián Šimek, rod. Šimek, nar. 21.04.1983, trvale bytom Prvej SNR č. 273/1,
907 01 Myjava, a manželky MUDr. Katarína Šimková, rod. Zmeková, nar.

05.11.1989, trvale bytom Prvej SNR č. 273/1, 907 01 Myjava podľa Zmluvy
o zriadení vecných bremien č. 32/2022
Dôvodová správa :
Na zaťaženom pozemku je vybudovaná vodovodná prípojka žiadateľov, ktorá bola
vybudovaná na základe ohlásenia drobnej stavby. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 40/2021 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Poriadí uznesením
č. 58/2021 zo dňa 18.11.2021.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržal sa: Miroslav Pražienka
___________________________________________________________________________
7. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2022 - 2026
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh počtu poslancov pre nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026 v obci Poriadie.
Uznesenie č. 51/2022 zo dňa 12.07.2022
--------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.3, písm. c) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
určuje
− pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026, že Obecné zastupiteľstvo v Poriadí
bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode
vytvorenom pre celé územie obce Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022 - 2026
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh rozsah výkonu funkcie starostu obce
Poriadie pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026.

Uznesenie č. 52/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe § 11, ods.4, písm. i) zákona č. 369/90 Z. z., NR
SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov :
určuje
− pre nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Poriadie plný pracovný úväzok vo výške 100 %.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
9. Žiadosť Mesta Myjavy o dotáciu z rozpočtu obce na MFF 2022
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh na dotáciu z rozpočtu obce Poriadie
pre Mesto Myjava na dofinancovanie výdavkov pre podujatie Medzinárodný folklórny
festival Myjava 2022
Uznesenie č. 53/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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
− dotáciu z rozpočtu obce Poriadie vo výške 400 € Mestu Myjava na dofinancovanie
výdavkov pre podujatie Medzinárodný folklórny festival Myjava 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

10. Prerokovanie a schválenie čerpania úveru za účelom predfinancovania investičnej
akcie „Jastrabinská cyklotrasa vetvy C a D“ v rámci projektu „Rozvoj siete
cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh na prerokovanie a schválenie
čerpania úveru za účelom predfinancovania investičnej akcie „Jastrabinská cyklotrasa vetvy C
a D“ v rámci projektu „Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou“
Uznesenie č. 54/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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 :
a) berie na vedomie
− stanovisko hlavného kontrolóra obce Poriadie k dodržaniu podmienok pre
prijatie úveru
b) schvaľuje
− prijatie úveru vo výške 100 000,-EUR na predfinancovanie investičnej akcie
„Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D“ v rámci projektu Rozvoj siete
cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou, kód projektu 304021X206,
financované z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika 2014-2020
c) schvaľuje
− zabezpečenie tohto úveru formou blanko zmenky spolu s dohodou o
vyplňovacom práve.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
11. Rôzne
Účtovníčka obce pani Anna Pražienková predložila I. návrh zmeny rozpočtu obce
Poriadie na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022 ktorým sa upravuje rozpočet podľa
nižšie schváleného uznesenia.
Uznesenie č. 55/2022 zo dňa 12.07.2022
--------------------------------------------------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

− zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022
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:

Schválený rok 2022
v€

I. Zmena
V€

Po zmene:
v €

Bežné príjmy

351000 €

+6000 €

357000 €

Kapitálové príjmy

83200 €

0€

83200 €

Príjmové finančné operácie

152260 €

+ 100000 €

252260 €

Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitál. výdavky

586460 €

+106000 €

692460 €

351000 €

+6000 €

357000 €

235460 €

+100000 €

335460 €

Rozpočtové výdavky spolu

586460 €

+106000 €

692460 €

0

0

0

Rozpočet:

Hospodárenie celkom

Dôvodová správa :
Rozpočet obce Poriadie je nutné upraviť nasledovne:
Bežné príjmy + 6 000,0 Eur
( Transfer na úhradu nákladov Tepelný audit obecných budov )
Príjmové finančné operácie + 100000,0 €
Prijatie bankového úveru na úhradu časti faktúr za práce na projekte „ Rozvoj siete
cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou stavba: Jastrabinská cyklotrasa vetva C a D.
Zároveň bude vykonaná zmena rozpočtu v príjmových finančných operáciách nasledovne:
položka 453000 kód zdroja 46 suma - 85000,0 Eur bude nahradená položkou 454001 kód
zdroja 46 suma + 85000,0 Eur.
Bežné výdavky + 6 000,0 Eur
Bežný výdavky na úhradu nákladov spracovanie štúdie Tepelný audit budovy KD + MŠ
Kapitálové výdavky + 100000,0 €
Úhrada pomernej časti faktúr za práce na projekte „ Rozvoj siete cyklistických ciest pod
Veľkou Javorinou stavba: Jastrabinská cyklotrasa vetva C a D.
Zároveň bude vykonaná zmena rozpočtu v jednotlivých položkách kapitálových výdavkoch
nasledovne: položka 04/510/714004 kód zdroja 46 + 14000,0 € (spolufinancovanie traktora
a štiepkovača za traktor)
Položka 04/510/717001 kód zdroja 46 - 14000,0 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil návrh nasledovných uznesení.
Uznesenie č. 56/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------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, 38/2021, 48/2021 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 číslo 100 stanovuje školský obvod Základnú školu v Myjave,
Viestova 426/1, 907 01 Myjava
o pre súpisné čísla 251 a 301 stanovuje školský obvod Základná škola v Starej
Turej, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá
o pre súpisné číslo 22 stanovuje školský obvod Slobodná demokratická škola
Košice, Ťahanovská 74, Košice.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
___________________________________________________________________________
Uznesenie č. 57/2022 zo dňa 12.07.2022
---------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení a
ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov :
berie na vedomie
− zápisnicu č. 1/2022 Komisie na ochranu verejného záujme OZ v Poriadí zo dňa
12. 7. 2022
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Jaroslav Petrák,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár, Stanislav Duga
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa:

___________________________________________________________________________
12. Diskusia
----------------Starosta informoval poslancov o pripravovanej zmene grafikonu na železničnej trati
Myjava – Vrbovce. Starosta tiež informoval poslancov, že bol dodaný tovar z projektu Nákup
technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie - 1 ks traktora, 1 ks čelného
nakladača a 1 ks vlečky.
Starosta informoval o najbližšej plánovanej akcii, VI. ročníku súťaže vo varení guláša.
13. Záver
-------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka po prerokovaní programu poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie.

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

----------------------------------------------------Jaroslav Petrák, Ing.Peter Volár
Overovatelia zápisnice

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

