Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného
dňa 21.04.2021 o 16,30 hodine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1 zápisnice)
Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Návrh programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
Voľba hlavného kontrolóra obce Poriadie
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2020.
Schválenie odpredaja pozemku CKN 26453/7 žiadateľovi M. Durcovi
Návrh na realizáciu zákazky „Prestrešenie vstupu Kultúrneho domu a Obecného úradu
Poriadie“
9. Majetkovoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar.
10. Rôzne
− zmena uznesenia č. 45/2020 zo dňa 20.8.2020
− zrušenie uznesenia č. 16/2021 zo dňa 17.2.2021
− situačné zameranie miestnej komunikácie v časti obce Vlčkovia
− Malá obecná kompostáreň
− Situácia ohľadne rušenia Pošty v Poriadí
11. Diskusia
12. Záver

1. Zahájenie.
---------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvoril Mgr. Martin Pražienka, starosta
obce, ktorý privítal prítomných. Na zasadnutí bolo 6 prítomných poslancov takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Pán poslanec Jaroslav Petrák sa ospravedlnil.

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 18/2021 zo dňa 21.04.2021
---------------------------------------------------------

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 21.04.2021 nasledovne:
1. Zahájenie
2. Návrh programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Poriadie
6. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2020
7. Schválenie odpredaja pozemku CKN 26453/7 žiadateľovi M. Durcovi
8. Návrh na realizáciu zákazky „Prestrešenie vstupu Kultúrneho domu a Obecného úradu
Poriadie“
9. Majetkovoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar
10. Rôzne
− zmena uznesenia č. 45/2020 zo dňa 20.8.2020
− zrušenie uznesenia č. 16/2021 zo dňa 17.2.2021
− situačné zameranie miestnej komunikácie v časti obce Vlčkovia
− Malá obecná kompostáreň
− situácia ohľadne rušenia Pošty v Poriadí
11. Diskusia
12. Záver
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
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. Annu Pražienkovú a overovateľov zápisnice
poslancov Stanislava Dugu a Miroslava Pražienku

4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia.
-----------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka. Uznesenia uložené
na minulom zasadnutí sú priebežne plnené.

Uznesenie číslo 19/2021 zo dňa 21.04.2021
--------------------------------------------------------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 17. 02. 2021
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

5. Voľba hlavného kontrolóra obce Poriadie
---------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie prihlášku jednej uchádzačky
o vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky obce Poriadie, ktorá sa uchádzala na základe
výberového konania o toto miesto. Voľba hlavného kontrolóra bola zverejnená v týždenníku
Kopaničiar expres, na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Prihlášku bolo možné podať do
termínu 7.4.2021 do 16,00 hodiny. Následne potom dňa 7.4.2021 o 16,30 komisia otvorila
doručenú obálku a preskúmala, či žiadosti obsahuje všetky požadované prílohy. Komisia
žiadosť odobrila a posunula na OZ Poriadie, kde dňa 21.4.2021 bola vykonaná voľba
hlavného kontrolóra.
Uznesenie číslo 20/2021 zo dňa 21.04.2021
----------------------------------------------------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 :
a) volí
− Ing. Ľubicu Vojtkovú za hlavného kontrolóra obce Poriadie
b) určuje
− hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,28
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

6. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Účtovníčka obce predložila na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Záverečný účet obce
Poriadie za rok 2020. Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke a taktiež na úradnej
tabuli.

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku HČ
Úprava prebytku PČ
( zdroj financovania PČ 71
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava prebytku HČ
Úprava prebytku PČ
(zdroj financovania PČ 71
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
339013,25
285058,22
+53955,03
52656,77
8550,02
+44106,75
+98061,78
435,36
6677,71
90948,71
16183,70
0,00

16183,70
407853,72
293608,24
114245,48
435,36
6677,71
107132,41

Prebytok rozpočtu v sume 98 061,78 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 422,40 EUR na stravné pre deti
z ÚPSVaR
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 12,96 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 6677,71 EUR,
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 16 183,70 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
16 183,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
107132,41 EUR.
Uznesenie číslo 21/2021 zo dňa 21.04.2021
--------------------------------------------------------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
1. Záverečný účet obce Poriadie za rok 2020 bez výhrad
2. Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 90948,71 EUR a zostatok
finančných operácií vo výške 16183,70 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu v celkovej
výške 107132,41 EUR.
3. Použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

7. Schválenie odpredaja pozemku CKN 26453/7 žiadateľovi M. Durcovi
--------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie žiadosť odpredaja
pozemku CKN 26453/7 v k. ú. Poriadie žiadateľovi Miroslavovi Durcovi a Anne Durcovej.
Uznesenie číslo 22/2021 zo dňa 21.04.2021
---------------------------------------------------------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
− odpredaj pozemku – novovytvorená parcela registra C KN 26453/7 diel 3 – trvale
trávnatý porast o výmere 107 m2 v k. ú. Poriadie, ktorý vznikol podľa geometrického
plánu č. 01421, úradne overeným Okresným úradom Myjava dňa 9.2.2021 pod č. G1

– 35/2021 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 žiadateľom
Miroslavovi Durcovi a Anne Durcovej za kúpnu cenu 5,66 €/m2, čo predstavuje
celkovú cenu 605,62 € 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 novovytvorená parcela priamo susedí s pozemkami žiadateľov, nachádza sa
pred ich pozemkami a vedľa ich pozemkov
o požadovanú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú
o obci bude ponechaný zelený pás pri komunikácií v šírke 3 m
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j. vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znáša kupujúca strana.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

8. Návrh na realizáciu zákazky „Prestrešenie vstupu Kultúrneho domu
a Obecného úradu Poriadie“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie Projektovú dokumentáciu na
zákazku Prestrešenia vstupu Kultúrneho domu a Obecného úradu Poriadie.
Uznesenie číslo 23/2021 zo dňa 21.04.2021
---------------------------------------------------------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 „Prestrešenie vstupu Kultúrneho domu a Obecného úradu Poriadie“
− vykonať verejné obstarávanie zákazky z nízkou hodnotu podľa zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s predpokladanou hodnotou zákazky
7 368,40 € bez DPH a podpísať kúpnu zmluvu s víťaznou firmou
− financovanie zákazky z rozpočtu obce
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

9. Majetkovoprávne usporiadanie chodníka v časti obce Močiar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Mgr. Martin Pražienka predložil na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Poriadie Geometrický plán č. 145/20/2, ktorým sa zameral pôvodný chodník smerom na
Močiar.
Geodetickým zameraním sa zistilo, že pôvodný chodník čiastočne zasahuje do pozemkov,
ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Obec tak vykupuje časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú
pod chodníkom.
Uznesenie číslo 24/2021 zo dňa 21.04.2021
----------------------------------------------------------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
− odkúpenie pozemkov :
• novovytvorená parcela C KN 25968/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2,
• novovytvorená parcela C KN 26454/6, diel 5, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20 m2,
• novovytvorená parcela C KN 26454/6, diel 7, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 61 m2,
• novovytvorená parcela C KN 26454/6, diel 8, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 19 m2,
ktoré sú vytvorené Geometrickým plánom na oddelenie pozemku p. č. 25498/3,
25499/49, 26454/5 – 26454/9 č. 145/20/2, úradne overeným Okresným úradom
Myjava dňa 15. 3. 2021 pod číslom G1-76/2021 v podiele 1/1 od vlastníka
Kopaagro s. r. o. za kúpnu cenu 2,50 €/ m2, čo predstavuje celkovú cenu 295 €.
Náklady spojené s prevodom majetku, t. j., vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatok za návrh
na vklad znášajú kupujúca strana.
Dôvodová správa :
Obec Poriadie dala zamerať pôvodný chodník v časti obce Močiar. Geodetickým zameraním
sa zistilo, že čiastočne zasahuje do pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Obec tak
vykupuje časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod chodníkom.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0

10. Rôzne.
----------------------------- zmena uznesenia číslo 45/2020 zo dňa 20.8.2020.
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval poslancov o zmene schváleného
uznesenia číslo 45/2020 zo dňa 20.8.2020. V pôvodnom uznesení pri parcele C KN 26740/6
figuroval správca SPF v podiele 2/25. Išlo o chybu nakoľko pôvodný vlastník Zuzana Sosik
nebola definovaná ako neznámy vlastník. Na základe dedičského konania, podiel v uvedenej
parcele zdedil Ján Mateják. Je potrebné zmeniť uznesenie, aby sa mohol zabezpečiť prevod
nehnuteľnosti na Obec Poriadie.
Uznesenie číslo 25/2021 zo dňa 21.04.2021.
---------------------------------------------------------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
− zmenu uznesenia č. 45/2020 zo dňa 20. 8. 2020, ktorým sa schválila zmena uznesenia
č. 32/2019 zo dňa 12.6.2019, ktorým sa schválila kúpa pozemkov C KN 26590/8, C
KN 26526/7, C KN 26740/6 nasledovne:
pôvodný text
− odkúpenie nasledovných pozemkov
• C KN 26590/8 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 44 m2 od podielových
vlastníkov
Peter Valent v podiele 1/3
Slovenského pozemkového fondu v podiele 2/3
• C KN 26526/7 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6 m2 od podielových
vlastníkov
Eva Jurášová v podiele 7/105
Ján Bičian v podiele 1/45
Ján Klasovitý v podiele 7/105
Jeana Mackovičová v podiele 2/45
Katarína Kavecká v podiele 11/15
Slovenský pozemkový fond v podiele 7/105
• C KN 26740/6 – ovocný sad, výmera 80 m2 od podielových vlastníkov
Ing. Jaroslav Mockovčiak v podiele 10/25
Ján Klasovitý v podiele 1/25
Ján Bičian v podiele 1/75
Eva Jurášová v podiele 1/25
Rastislav Szilvas v podiele 1/25
Emília Štefunková v podiele 2/25
Jeana Mackovičová v podiele 2/75
Katarína Kavecká v podiele 7/25
Slovenský pozemkový fond v podiele 2/25
sa mení nasledovne :

− odkúpenie nasledovných pozemkov
• C KN 26590/8 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 44 m2 od podielových
vlastníkov
Peter Valent v podiele 1/3
Slovenského pozemkového fondu v podiele 2/3
• C KN 26526/7 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6 m2 od podielových
vlastníkov
Eva Jurášová v podiele 7/105
Ján Bičian v podiele 1/45
Ján Klasovitý v podiele 7/105
Jeana Mackovičová v podiele 2/45
Katarína Kavecká v podiele 11/15
Slovenský pozemkový fond v podiele 7/105
• C KN 26740/6 – ovocný sad, výmera 80 m2 od podielových vlastníkov
Ing. Jaroslav Mockovčiak v podiele 10/25
Ján Klasovitý v podiele 1/25
Ján Bičian v podiele 1/75
Eva Jurášová v podiele 1/25
Rastislav Szilvas v podiele 1/25
Emília Štefunková v podiele 2/25
Jeana Mackovičová v podiele 2/75
Katarína Kavecká v podiele 7/25
Ján Mateják v podiele 1/25
Slovenský pozemkový fond v podiele 1/25
Dôvodová správa :
V pôvodnom uznesení pri parcele C KN 26740/6 figuroval správca SPF v podiele 2/25. Išlo
o chybu nakoľko pôvodný vlastník Zuzana Sosik nebola definovaná ako neznámy vlastník.
Na základe dedičského konania, podiel v uvedenej parcele zdedil Ján Mateják. Je potrebné
zmeniť uznesenie, aby sa mohol zabezpečiť prevod nehnuteľnosti na Obec Poriadie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
- zrušenie uznesenia číslo 16/2021 zo dňa 17.02.2021
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal návrh na zrušenie prijatého uznesenia číslo
16/2021 zo dňa 17.02.2021, ktorým sa schválil prenájom nebytových priestorov v prístavbe
KD Poriadie. Záujemca o prenájom zrušil svoju žiadosť.
Uznesenie číslo 26/2021 zo dňa 21.04.2021
--------------------------------------------------------------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
− zrušenie uznesenia č. 16/2021 zo dňa 17. 2. 2021
Dôvodová správa :
Záujemca o prenájom nebytových priestorov stiahol svoju žiadosť.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
- informácia o prenájme parcely C KN číslo 26696/2 s výmerou 13m2 od Slovenského
vodohospodárskeho podniku
Uznesenie číslo 27/2021 zo dňa 21.04.2021
--------------------------------------------------------------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
− prenájom parcely C KN číslo 26696/2 s výmerou 13 m2, druh pozemku vodné plochy,
v podiele 1/1 od Slovenského vodohospodárskeho podniku na dobu určitú do 31. 12.
2045 za ročné nájomné 1 €
Dôvodová správa :
Obec Poriadie majetkovo vysporiadava pozemky pod miestnou komunikáciou v časti obce
Jastrabinec. Miestnou komunikáciou by mala viesť Jastrabinská cyklotrasa vetva C a vetva D.
Z dôvodu budovania cyklotrasy je potrebné mať pozemky vo vlastníctve alebo v dlhodobom
prenájme.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka oboznámil poslancov o realizácii prác na projekte
Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie. Z dôvodu poškodenia pôvodnej konštrukcie
oplotenia, je potrebné realizovať novú konštrukciu.
Uznesenie číslo 28/2021 zo dňa 21.04.2021
----------------------------------------------------------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
− práce navyše pri stavbe Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie v sume 4 698, 45 €
spočívajúce v celkovej výmene konštrukcie oplotenia kurtu
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Roman Minarech, Miroslav Pražienka,
Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: Stanislav Duga
Zdržalo sa : 0
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval o I. zmene rozpočtu obce
Uznesenie číslo 29/2021 zo dňa 21.04.2021
--------------------------------------------------------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
− I. zmenu rozpočtu obce Poriadie na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021
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:
•
Príjmové finančné operácie + 53500,00 EUR
•
Kapitálové výdavky
+ 23700,00 EUR
Dôvodová správa:
Príjmové finančné operácie jedná sa o zapojenie rozpočtových príjmov do rozpočtu na
úhradu faktúr kapitálových výdavkov hradených z rezervného fondu (tenisový kurt, nákup
prevádzkového vozidla).
Kapitálové výdavky - jedná sa o nákup prevádzkového vozidla, + práce naviac na
rekonštrukcii tenisového kurtu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 6
Za uvedené uznesenie hlasovalo: Slávka Bachoríková, Stanislav Duga, Roman Minarech,
Miroslav Pražienka, Jaroslav Tížik, Ing. Peter Volár
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
- situačné zameranie miestnej komunikácie v časti obce Vlčkovia
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka podal poslancom OZ Poriadie informáciu
o geodetickom zameraní miestnej komunikácie v časti obce Poriadie Vlčkovia. V niektorých
miestach uvedená komunikácia zasahuje do pozemkov občanov a preto bude potrebné
majetkovoprávne usporiadanie tejto MK.
- Malá obecná kompostáreň

Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval poslancov OZ Poriadie o zámere na
vybudovanie malej obecnej kompostárne pre potreby obce. Jednalo by sa o oplotený priestor
na kompostovanie zeleného odpadu z verejných priestranstiev.
- Situácia ohľadne rušenia Pošty v Poriadí
Starosta obce Mgr. Martin Pražienka informoval poslancov OZ Poriadie o rušení pobočky
Pošty na Poriadí. Slovenská pošta informovala Obecný úrad Poriadie o organizačnej zmene
týkajúcej sa našej pošty. Kamenná prevádzka pošty Poriadie bude k 1.6.2021 zrušená a bude
nahradená mobilným poštovým doručovateľom poštových služieb v obci Poriadie.
S navrhovaným riešením obec nesúhlasí a preto starosta obce zaslal list na riaditeľstvo pošty
do Banskej Bystrice a taktiež na poštovú prevádzku do Trnavy, v ktorom vyjadril svoj
nesúhlas.

11. Diskusia.
--------------------Starosta obce informoval poslancov o spoločnom Kontinuálnom testovaní COVID 19
v obci Poriadie a Rudník. Zároveň informoval o schválení projektu „Rozvoj energetických
služieb v obci Poriadie“ (energetické audity verejných budov) v rámci operačného programu
– Operačný program Kvalita životného prostredia.
Starosta obce informoval o zámeroch vybudovania nových priepustov na lesných pozemkoch
a príprave podkladov pre VO na opravu interiéru KD – steny pri terase, kde treba realizovať
nové omietky z dôvodu predchádzajúceho zatečenia stien.
Starosta s poslancami sa bavili o využití futbalového ihriska na menšie ihriská – ihrisko na
malý futbal, vonkajšie fitnes ihrisko, altánok s priestorom na grilovanie a opekanie a pod.

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

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

--------------------------------------------Miroslav Pražienka, Stanislav Duga
Overovatelia zápisnice

----------------------------------------Anna Pražienková
Zapisovateľka

