Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 12.04.2018 o 16,30
hodine v zasadačke OcÚ Poriadie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
Ing. Zuzana Boskovičová, starostka OcÚ
Ľubomír Smyčka, poslanec OZ Poriadie
Slávka Bachoríková, poslankyňa OZ Poriadie
Dušan Klimek, poslanec OZ Poriadie
Stanislav Duga poslanec OZ Poriadie
Miroslav Praţienka, poslanec OZ Poriadie
Jaroslav Tíţik, poslanec OZ Poriadie
Ing. Peter Volár, poslanec OZ Poriadie
Ďalej prítomná:
Anna Praţienková, zapisovateľka OZ Poriadie
Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka

Program zasadnutia OZ podľa pozvánky bol nasledovný:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 13.03.2018.
5. Žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 26964/1 v k. ú. Poriadie.
6. Prejednanie prefinancovania schváleného projektu „Rekonštrukcia a dobudovanie
chodníkov v obci“ - etapa C,E.
7. Prejednanie hospodárenia v obecných lesoch.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. Zahájenie.
-------------------------Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí otvorila Ing. Zuzana Boskovičová,
starostka obce, ktorá privítala prítomných. Na zasadnutí bolo prítomných všetkých
sedem poslancov, z toho dôvodu bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.

2. Návrh programu zasadnutia
--------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Uznesenie číslo 16/2018 zo dňa 12.04.2018
-------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe zákona č. 369/90 Z. z., NR SR o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 12, ods.5:
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I. p r e r o k o v a l o
-

návrh programu rokovania OZ v Poriadí dňa 12.04.2018

II. s c h v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2018 nasledovne:
1. Zahájenie.
2. Návrh programu zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia zo dňa 13.03.2018.
5. Žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 26964/1 v k. ú. Poriadie.
6. Prejednanie prefinancovania schváleného projektu „Rekonštrukcia
a dobudovanie chodníkov v obci“ – etapa C,E.
7. Prejednanie hospodárenia v obecných lesoch.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10.Záver.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

3. Určenie overovateľov.
----------------------------------Za overovateľov zápisnice starostka určila poslancov: posl. Ing. Peter Volár a posl. Stanislav
Duga.

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia zo dňa 12.04.2018
---------------------------------------------------------------------Kontrolu uznesení vykonala Ing. Ľubica Vojtková, obecná kontrolórka.
Uznesenie číslo 17/2018 zo dňa 12.04.2018
--------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí na základe Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Poriadí § 11, ods. 1.
I.

vykonalo
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II.
-

v spolupráci s kontrolórkou a starostkou obce kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré
sa konalo dňa 13.03.2018
b e r i e na v e d o m i e
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ Poriadie zo dňa 13.03.2018.

Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

5. Žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 26964/1 v k. ú. Poriadie
------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila na zasadnutie OZ Poriadie ţiadosť p.
Ivana Jaroša o odkúpenie časti parcely číslo 26964/1 v k. ú. Poriadie, ktorá sa nachádza vedľa
parcely C KN parcela číslo 27025, ktorej je ţiadateľ spoluvlastníkom. Jedná sa o pozemok,
ktorý je súčasťou miestnej komunikácie – teda konkrétne je priekopa vedľa cesty. Keďţe sa
v budúcnosti predpokladá, ţe v tejto časti obce bude individuálna bytová výstavba, po tomto
pozemku budú musieť byť vedené inţinierske siete (voda, elektrina) pre budúcich
stavebníkov. Po odpredaji by sme do budúcnosti zablokovali ďalšiu výstavbu, čo by bolo
proti záujmom obce. Z hľadiska cestného zákona musíme zachovať ochranné pásmo.
Z uvedeného dôvodu nie je moţné pozemok odpredať súkromnej osobe. Poslanci OZ Poriadie
nesúhlasia so zámerom odpredaja časti pozemku p. č. 26964/1 v k. ú. Poriadie.
Uznesenie číslo 18/2018 zo dňa 12.04.2018
--------------------------------------------------------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
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26964/1- miestna komunikácia pri C KN
p. č. 27025 pre Ing. Ivana Jaroša.

II. n e s c h v a ľ u j e
- zámer na odpredaj časti C KN parcely číslo 26964/1 – miestna komunikácia pri C
KN parcela číslo 27025 pre Ing. Ivana Jaroša.
Odôvodnenie:
V súčasnej dobe je veľký záujem o výstavbu rodinných domov. Keďže obec nemá
vypracovaný územný plán, nie je stanovené kde sa môže a nemôže stavať, predpokladá
sa, že i v tejto časti bude individuálna bytová výstavba. Uvedený pozemok nie je možné
predať súkromnej osobe, nakoľko sa predpokladá, že po uvedenom pozemku budú
vedené siete (voda, elektrina) pre budúcich stavebníkov. Po odpredaji by sme do
budúcnosti zablokovali ďalšiu výstavbu, čo by bolo proti záujmom obce.
Z hľadiska cestného zákona musíme zachovať ochranné pásmo.
Hlasovanie poslancov:
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Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

6. Prejednanie prefinancovania schváleného projektu „Rekonštrukcia
a dobudovanie verejných chodníkov - etapa C,E.
--------------------------------------------------------------------------------------------Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predloţila poslancom OZ Poriadie spôsob
prefinancovania projektu „Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov“. OZ Poriadie
schvaľuje
vystavenie bankovej záruky za Obec Poriadie v súvislosti s projektom
„Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov“ do výšky 43 000,00 Eur. OZ Poriadie
schvaľuje ručenie za vystavenú bankovú záruku formou blanko zmenky s dohodou
o vyplňovacom práve k blanko zmenke.
Uznesenie číslo 19/2018 zo dňa 12.04.2018
--------------------------------------------------------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 prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia a dobudovanie verejných
chodníkov“
II. s c h v a ľ u j e
- vystavenie bankovej záruky za obec Poriadie v súvislosti s projektom
„Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov do výšky 43 000 Eur.
OZ schvaľuje Ručenie za vystavenú bankovú záruku formou blanko zmenky s dohodou
o vyplňovacom práve k blanko zmenke.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

7. Prejednanie hospodárenia v obecných lesoch.
---------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Poriadí prejednalo hospodárenie v obecných lesoch. Na
zasadnutí sa zúčastnil Ing. Pavol Konečný – odborný lesný hospodár, ktorý vysvetlil
poslancom situáciu v obecných lesoch. V mesiaci marec sa začala ťaţba kalamitného dreva
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napadnutého lykoţrútom. Podľa posledných prepočtov je potrebné vyťaţiť cca 800 m3 dreva.
Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o kalamitu, je moţné účtovať príjmy a výdavky v rámci
hlavnej činnosti obce na oddiel 04.20. Lesníctvo. Avšak je potrebné navýšiť rozpočet
v príjmovej a výdavkovej časti. Ak bude obec i budúcnosti hospodáriť v obecných lesoch
sama podľa vypracovaného a schváleného LHP, je potrebné zabezpečiť Ţivnostenský list na
vykonávanie ohlasovacej ţivnosti na opracovanie drevnej hmoty a výrobu komponentov
z dreva a poskytovanie sluţieb v lesníctve.
Uznesenie číslo 20/2018 zo dňa 12.04.2018
--------------------------------------------------------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 spôsobu hospodárenia v obecných lesoch.
II. s c h v a ľ u j e
1.) v prípade kalamitnej činnosti účtovať ťaţbu dreva v rámci svojej hlavnej činnosti
v účtovníctve na oddiel lesníctvo v roku 2018.
2.) všetky výnosy a náklady budú zúčtované v rozpočte obce.
3.) zmenu rozpočtu nasledovne: zvýšiť oddiel lesníctvo beţné príjmy:
30000,0 €
beţné výdavky: 28000,0 €
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 7
Za uvedené uznesenie hlasovali:
Ľubomír Smyčka, Miroslav Praţienka, Slávka Bachoríková, Jaroslav Tíţik, Stanislav Duga,
Dušan Klimek, Ing. Peter Volár.
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo: 0
Nehlasovalo: 0

8. Rôzne.
---------------Starostka obce informovala poslancov o tom, ţe by sme potrebovali počas letných
a jesenných mesiacov zamestnať brigádnikov prípadne nejakého dôchodcu na dohodu.
Ďalej informovala o tom, ţe dňa 11.5.2018 je zabezpečený autobusový zájazd pre občanov do
Kremnice, kde obec prispeje na dopravu tohto zájazdu do výšky maximálne 50% nákladov.

9. Diskusia.
------------------Poslanec Ľubomír Smyčka informoval o tom, ţe dňa 02.06.2018 OŠK v spolupráci
s obcou Poriadie zabezpečí akciu Poriadanský deň detí. Pred deti budú pripravené súťaţe,
deti sa budú môcť ponosiť na koníkoch, taktieţ maľovanie na tvár a ukáţka sokoliarov.
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10. Záver.
---------------Program bol prerokovaný, starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová ukončila riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva Poriadie a poďakovala prítomným na účasť na zasadnutí.

-------------------------------------------------------Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce

-------------------------------------------------------Overovatelia:

-------------------------------------------------------Anna Pražienková, zapisovateľka
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