Zápisnica
z riadnej schôdze Obecného zastupiteľstva v Poriadí konaného dňa 17.10.2012 o 17,00 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
Dušan Durec, poslanec OZ Poriadie

Osprav. :
Martin Kulíšek, poslanec OZ Poriadie
Ďalšia prítomná:
Anna Pražienková, zapisovateľka OZ Poriadie

Program zasadnutia bol nasledovný:

1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie geometrického plánu č. 720-140/2012 zo dňa 24.8.2012 na vytýčenie
hranice medzi pozemkami p. č. 26887/27, 28, 26891/1, 6 na futbalovom ihrisku.
4. Prejednanie žiadosti o súhlas s výstavbou rodinného domu v lokalite Sovinec pre
žiadateľku Barboru Babincovú.
5. Prejednanie novej strechy na Požiarnej zbrojnici.
6. Prejednanie výstavby objektu SO1 z projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce
Poriadie“.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. 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 34/2012
-----------------------------------

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

- program rokovania OZ v Poriadí dňa 17.10.2012
II. s ch v a ľ u j e
- program rokovania Obecného zastupiteľstva v Poriadí dňa 17.10.2012 nasledovne:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov zápisnice.
3. Prejednanie geometrického plánu č. 720-140/2012 zo dňa 24.8.2012 na vytýčenie
hranice medzi pozemkami p. č. 26887/27, 28, 26891/1, 6 na futbalovom ihrisku.
4. Prejednanie žiadosti o súhlas s výstavbou rodinného domu v lokalite Sovinec pre
žiadateľku Barboru Babincovú.
5. Prejednanie novej strechy na Požiarnej zbrojnici.
6. Prejednanie výstavby objektu SO1 z projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce
Poriadie“.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.

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

2. Kontrola uznesení a schválenie zápisnice, určenie overovateľov.
----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Ľubica Vojtková kontrolórka obce vykonala kontrolu uznesení uložených na predchádzajúcom
zasadnutí. Uznesenia uložené na minulom zasadnutí sa priebežne plnia.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Poriadie starostka obce poveruje poslancov Ing. Petra
Volára a Stanislava Dugu.

3. Prejednanie geometrického plánu č. 720-140/2012 zo dňa 24.8.2012 na
vytýčenie hranice medzi pozemkami p. č. 26887/27, 28, 26891/1, 6 na
futbalovom ihrisku.
__________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila na zasadnutie OZ Poriadí Vytyčovací
náčrt č. 720-140/2012 zo dňa 24.8.2012 na vytýčenie hranice medzi pozemkami p. č.
26887/27, 28, 26891/1, 6 na futbalovom ihrisku. Jedná sa o hranicu medzi futbalovým
ihriskom a pánom Pavlom Dugom Poriadie č. 97. Pán Duga má existujúce oplotenie
vybudované na našom pozemku t. j. na parcele č. 26887/27. (najviac cca 1,0 m od skutočnej
hranice). Hranica pozemku medzi parcelami 26887/28 a 26891/6 je v poriadku a oplotenie
je vybudované správne. Starostka obce navrhla, že môžu byť nasledovné možnosti ako
vyriešiť daný stav:

 Zabezpečiť odpredanie pozemku (znalecký posudok)?
 Vybudovať nové oplotenie na základe geodetického zamerania v celkovej dĺžke
48,59 m?
 Zabezpečiť zámennú zmluvu (znalecký posudok)?
 Ponechať v užívaní ?
Poslanci OZ Poriadie navrhujú nasledovné riešenie: existujúce oplotenie ponechať za
podmienky, že na existujúce oplotenie bude pripevnená záchytná sieť na zachytávanie lôpt
z futbalového ihriska.
Uznesenie číslo 35/2012
-----------------------------------

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
- vytyčovací náčrt č. 720-140/2012 zo dňa 24.8.2012 na vytýčenie hranice medzi
pozemkami p. č. 26887/27, 28, 26891/1, 6 na futbalovom ihrisku
II. s ch v a ľ u j e
 ponechať existujúce oplotenie za podmienky, že na existujúce oplotenie bude
pripevnená záchytná sieť na zachytávanie lôpt na futbalovom ihrisku
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo: 0

4. Prejednanie žiadosti o súhlas s výstavbou rodinného domu v lokalite
Sovinec pre žiadateľku Barboru Babincovú.
______________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová predložila na zasadnutie OZ v Poriadí žiadosť
Barbory Babincovej, bytom Brezová pod Bradlom, nám. 7. apríla 411/24 o súhlas s výstavbou
rodinného domu, garáže a ovocného sadu v obci Poriadie časť Sovinec na parcele č.
28196/1, 28196/2, 28197, 28198, 28199, 28200, 28201, 28202, 28203. Poslanci OZ spolu so
starostkou boli pozrieť pozemky, kde by mala byť výstavba rodinného domu. Jedná sa
o pozemky v lokalite Sovinec, konkrétne za p. Ušiakom smerom k PD Poriadie. Pozemky na
ktorých bude umiestnenie rodinného domu susedia s miestnou komunikáciou, ktorá spája
Sovinec a Poriadie zástavka SAD v Dolnom Výhone. Poslanci navrhujú, aby si stavebník
zabezpečil na vlastné náklady prípojky elektrickej energie, vody, telefónu na verejné
rozvody. Taktiež si vlastník musí zabezpečiť súhlasy vlastníkov nehnuteľností, v ktorých bude
zabudovaná prípojka vody elektriny, telefónu.
Uznesenie číslo 36/2012
-----------------------------------

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
- žiadosť Barbory Babincovej, Brezová pod Bradlom, nám. 7. apríla 411/24 o súhlas
s výstavbou rodinného domu, garáže a ovocného sadu v obci Poriadie časť Sovinec na parcele
č. 28196/1, 28196/2, 28197, 28198, 28199, 28200, 28201, 28202, 28203.
II. s c h v a ľ u j e
 súhlasí s výstavbou rodinného domu pre žiadateľku Barboru Babincovú, bytom
Brezová pod Bradlom, nám. 7. apríla 411/24 za nasledovných podmienok:
 stavebník si zabezpečí na vlastné náklady prípojky: elektro, vody, telefónu
 stavebník si zabezpečí súhlas vlastníkov nehnuteľností, v ktorých bude
zabudovaná prípojka vody elektriny, telefónu
 obmedzenie dopravy po existujúcej miestnej komunikácii (maximálna
nosnosť vozidla do 16 ton na prepravu nákladu)
 toho času bude ponechané existujúce vedenie verejného rozhlasu tak, ako je
osadené a v budúcnosti sa bude podľa finančných možností obce riešiť
prekládka na iný pozemok, alebo sa prehodnotí vybudovanie bezdrôtového
rozhlasu.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo: 0

5. Prejednanie novej strechy na Požiarnej zbrojnici.
______________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila poslancov s vypracovanou PD na
akciu „Nová strecha na požiarnej zbrojnici Poriadie“. Keďže rozpočtové náklady na tento
projekt presahujú sumu 20 tis. Eur bez DPH, je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie
cez vestník.
Uznesenie číslo 37/2012
-----------------------------------

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
- Projektovú dokumentáciu na akciu Nová strecha na požiarnej zbrojnici.
II. u k l a d á
-zamestnancom obce zabezpečiť na základe PD Nová strecha na požiarnej zbrojnici Poriadie
verejné obstarávanie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0

Nehlasovalo: 0

6. Prejednanie výstavby objektu SO1 z projektu „Revitalizácia centrálnej zóny
obce Poriadie“.
_______________________________________________________________
Starostka obce Ing. Zuzana Boskovičová oboznámila poslancov ako prebiehajú práce
v rámci projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Poriadie. Práce by sa mali ukončiť do
konca novembra 2012. Objekt SO1 Rekonštrukcia objektu OÚ a Kultúrneho domu nebol
zahrnutý v celkovom projekte v žiadosti o nenávratný príspevok z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, pretože rekonštrukcia terasy je ako súčasť objektu kultúrneho domu.
Tento objekt sa bude rekonštruovať z nákladov obce v roku 2013. Obecné zastupiteľstvo
ukladá zamestnancom obce zabezpečiť na túto akciu verejné obstarávanie.
Uznesenie číslo 38/2012
-----------------------------------

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
- Projektovú dokumentáciu na akciu: Objekt SO1 Rekonštrukcia objektu OÚ a Kultúrneho
domu
II. u k l a d á
-zamestnancom obce zabezpečiť na základe projektovej dokumentácie: Objekt SO1
Rekonštrukcia objektu OÚ a Kultúrneho domu verejné obstarávanie.
Hlasovanie poslancov:
Počet prítomných poslancov: 5
Za uvedené uznesenie hlasovalo: 5
Zdržalo sa: 0
Proti uvedenému uzneseniu hlasovalo:0
Nehlasovalo: 0

9. Záver.
______________
Riadnu schôdzu Obecného zastupiteľstva v Poriadí ukončila Ing. Zuzana Boskovičová
starostka obce, ktorá poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

---------------------------------------Zapísala:

----------------------------------------

Overovatelia:

