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Obecné zastupiteľstvo Obce  N E P O R A DZ A, okr. Trenčín 

Zápisnica z 29. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 15. októbra 2018 o 19.00hod. 

v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

 

Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta,  Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Richtárech Jozef, Richtárech 

Martin,  Štefánková Janka,  Žáčik Pavol    

 

Ospravedlnený:  Dlábik Jozef  

 

Program :  

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce a privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní  

6 zo 7 poslancov  obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý  poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili bez pripomienok  počtom hlasov všetkých prítomných.  

Za overovateľov boli určení:  Richtárech Jozef a Richtárech Martin  

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana. 

  

3. Kontrola plnenia uznesení  

   Kontrolu plnenia uznesení z 28. zasadnutia previedol  zástupca starostu obce. 

Konštatoval, že uznesenia č. 29/2018 a 30/2018 sa zrealizovali.  

 

4. Žiadosť o finančný príspevok – Základná škola a materskou školou Motešice 

Dňa 7. 9.2018 bola doručená žiadosť o finančný príspevok vo výške 66,-€ na realizáciu 

projektu „Zdravý životný štýl“, ktorý realizuje Základná škola s materskou školou Motešice 

pre žiakov základnej školy v školskom roku 2018/2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 31/2018 

s c h v a ľ u j e  

poskytnutie finančného príspevku vo výške 66,-€ na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ 

pre Základnú školu s materskou školou Motešice.  

 

Výsledky hlasovania 

Za  : 6 poslancov 

Zdržali sa : - 

Proti  :  - 

   

5. VZN č. 2/2018 podľa zákona č. 245/2008Z. z. (školský zákon) 

 Riaditeľka Základnej školy v Neporadzi podala návrh na úpravu výšky príspevku za 

pobyt dieťaťa v školskom klube, ktorý je určený vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 

1/2015 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Návrh nariadenia so zmenou 

príspevku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 20. 9.2018 
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Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 32/2018 

 s ch v a ľ u j e    

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Neporadza č. 2/2018 podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 

ktorým sa upravuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na výšku 4,-€ 

mesačne. 

 

Výsledky hlasovania 

Za  : 6 poslancov 

Zdržali sa : - 

Proti  :  - 

   

6. Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2019  a viacročného rozpočtu na roky 2020- 2021 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021. Návrh rozpočtu na rok 2019 

sa predkladá bez programovej štruktúry a po schválení obecným zastupiteľstvom a zverejnení 

bude záväzný. Návrh rozpočtu na roky 2020-2021  je orientačný a bude sa v mimoriadnych 

a odôvodnených prípadoch upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.  

Pri návrhu rozpočtu obce – bežný rozpočet sa vychádzalo z plnenia rozpočtu v rokoch 2016, 

2017 a očakávanej skutočnosti roku 2018. Boli zohľadnené uzatvorené zmluvy v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadov, v oblasti dodávania elektrickej energie a plynu, mzdové 

podmienky zamestnancov obce, odvody na sociálne a zdravotné poistenie. 

Starosta navrhol v roku 2019 realizovať nasledovné investičné akcie: 

 

Rekonštrukcia domu smútku Bošianska Neporadza         27 000,-€ 

Spoluúčasť na realizácií projektu     27 000,-€  

 

Výstavba požiarnej zbrojnice              38 992,-€ 

Dotácia         29 992,-€ 

Spoluúčasť obce                    9 000,-€      

 

Detské ihrisko            20 000,-€ 

Dotácia          10 000,-€  

Spoluúčasť obce         10 000,-€  

 

Vybudovanie zberného dvora                                  7 500,-€ 

Spoluúčasť obce           7 500,-€   

 

Spolu výdavky na investičné akcie                    93 492,-€ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 33/2018 

 

b e r i e    n a       v e d o m i e  

návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2019 a  návrh viacročného rozpočtu obce Neporadza 

na roky 2020-2021 – príloha č. 1. 
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7. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018  

 

 Inventarizácia majetku sa vykonáva v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. 

V roku 2018 bude vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia majetku obce v zmysle 

vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie č. 2/2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 34/2018 

 

s c h v a ľ u j e   

 

zloženie inventarizačných komisií: 

 

Ústredná inventarizačná komisia:   

predseda: Pavol Cmarko 

členovia: Katarína Hanincová, Ing. Ľudmila Kopecká, Jana Šebáňová 

 

Čiastkové inventarizačné komisie: 

Obecný úrad, dom smútku Rožňová Neporadza, dom smútku Bošianska Neporadza, sklad 

materiálu   

predseda: Martin Richtárech 

členovia: Pavol Žáčik, Katarína Lacová 

 

Kultúrny dom, knižnica 

predseda: Jozef Richtárech 

členovia: Katarína Hanincová, Marta Katrincová, Mgr. Iveta Mazáňová 

 

Základná škola 

predseda: Janka Štefánková 

členovia: Jana Ševčíková, Mgr. Marcela Kyselicová 

 

Materská škola, školská jedáleň 

predseda: Jozef Dlábik 

členovia: Mgr. Katarína Gerbelová, Juliana Kellová, Monika Sedláčková,  

 

Požiarna zbrojnica 

predseda: Pavol Žáčik 

členovia: Miroslav Katrinec, Ladislav Paška 

 

Výsledky hlasovania 

Za  : 6 poslancov 

Zdržali sa : - 

Proti  :  - 

 

8. Rôzne  

 

a) Zakúpenie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu 
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Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5. 9.2018 predložil starosta obce návrh na 

zakúpenie zariadenia na vybavenie kuchyne v kultúrnom dome. Poslanci OZ Pavol 

Cmarko, Jozef Richtáech, Martin Richtárech boli pozrieť ponúkané vybavenie do 

kuchyne. Podľa ich názoru je zariadenie v dobrom stave a adekvátne stanovenej cene. 

Využije sa pri príprave kultúrnych a  spoločenských podujatí a tiež sa doplní zariadenie 

v školskej jedálni. V prípade nevyužitia sa môže časť majetku odpredať, ako nepotrebný 

majetok.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 35/2018 

 

s c h v a ľ u j e  

zakúpenie vybavenia do kuchyne kultúrneho domu  – hnuteľných vecí podľa cenovej ponuky 

zo dňa 31. 7.2018  v cene 12 500,-€ 

 

Výsledky hlasovania 

Za  : 4 poslanci  /P. Cmarko, J. Richtárech, M. Richtárech, J. Štefánková/ 

Zdržali sa : 2 poslanci /K. Hanincová, P. Žáčik/ 

Proti  :  - 

 

b) Žiadosť o rekonštrukciu pieskoviska 

 

Riaditeľka Materskej školy v Neporadzi požiadala o rekonštrukciu pieskoviska 

v materskej škole z bezpečnostných dôvodov. Riešenie prekrytia a zabezpečenia pred 

nepriaznivým počasím a potulujúcimi sa zvieratami  navrhli poslanci Jozef Richtárech, 

Martin Richtárech a Pavol Žáčik- prekrytie plachtou, lexanom alebo roletou.   Zistia 

možné riešenia a následne bude na zasadnutí OZ rekonštrukcia pieskoviska opätovne 

prerokovaná. 

          

 

9. Diskusia 

   

Diskusia prebehla počas jednotlivých bodov programu. 

 

10. Záver 

 

    Nakoľko neboli žiadne ďalšie diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ 

za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľ: Jana Šebáňová  

                                                                                                     Starosta obce: 

                                                                                         Marián  Kopecký  

 

    

                             Overovatelia:  Jozef Richtárech                             .................................. 

                                         

             Martin Richtárech                           .................................. 


