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

Zápisnica z 25. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28. marca 2018 o 18.00hod. 

v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

Prítomní: 

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

Štefánková Janka, Žáčik Pavol, Ing. Ľudmila Kopecká 

   

Ospravedlnení:  Dlábik Jozef, Richtárech Jozef 

 

Program :  

1. Otvorenie 

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

5 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:  Hanincová Katarína a Štefánková Janka.  

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

   Kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia previedol  zástupca starostu obce. 

Vysvetlenie k plneniu jednotlivých uznesení podal starosta obce. 

• Uznesenie č. 1/2018 nebolo zrealizované predpokladaný termín je až v roku 2019, 

nakoľko tento rok sa projekt na vybudovanie zberného dvora nebude realizovať. 

• Uznesenia č. 2 a 3/2018 kúpna zmluva na parcelu č. 992/1 v k. ú. Bošianska Neporadza 

bola zaslaná na vklad na Okresný úrad Trenčín, odbor katastrálny. 

• Uznesenie č. 4/2018 splnené. 

• Uznesenie č. 5/2018 poskytnutie priestorov pre ZO Jednota dôchodcov v Neporadzi. Po 

predbežnej obhliadke priestorov v budove domu č. 285  by boli odhadované náklady na 

opravy cca 2 000,-€ čo by bolo nerentabilné, nakoľko budova sa bude búrať. Poslankyňa  

Katarína Hanincová navrhla poskytnúť priestory v budove základnej školy. 

• Uznesenie č. 6/2018 p. Katrinec doloží predpokladaný rozpočet nákladov. 

• Uznesenie č. 7/2018 projekt na detské ihrisko nebol podaný a starosta predloží na 

zasadnutí OZ nový návrh vyhotovenia detského ihriska. Obec by realizovala detské 

ihrisko z vlastných finančných prostriedkov a využila zariadenie, ktoré má už  

zakúpené. 

• Uznesenie č. 8/2018 nebolo realizované z dôvodu nepriaznivého počasia. Práce na 

predĺžení verejného osvetlenie sa začnú v jarných mesiacoch. 

 

4. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.12.2017 

 

Pracovníčka obce informovala, že na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce bol 

zverejnený návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.   

 

  

Obecné zastupiteľstvo 
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     Uznesením č. 9/2018 

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

informáciu o rozpočtovom hospodárení obce za rok 2017. 

 

5. Inventarizácia majetku obce  

 Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený inventarizačný zápis ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2017.  

  

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 10/2018 

 

 s ch v a ľ u j e    

inventarizáciu majetku obce Neporadza k 31.12.2017 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 5/5. 

 

6. Žiadosť o prenájom časti obecných pozemkov   

 

Na zasadnutí dňa 16. 2.2018 sa poslanci zaoberali žiadosťou Ing. Ľubomíra Kopeckého  

o odkúpenie časti pozemku parcely č. 189/9 a 185/2  v k. ú. Rožňová Neporadza, ktorá by 

slúžila ako prístupová cesta k rodinnému domu č. 133.  Na základe osobného stretnutia so 

starostom obce a vysvetlení, že parcela 185/2 sa nedá predať ani prenajať po dobu 30 rokov- 

viď zápisnica OZ zo dňa 16.02.2018, podal Ing. Kopecký žiadosť o prenájom pozemku 

o výmere 83 m2 z CKN parcely 189/9 vedenej na LV č. 1, v k.ú. Rožňová Neporadza a to na 

obdobie 30 rokov.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 11/2018 

 

S c h v a ľ u j e  

uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku vo výmere 83 m2 z CKN parcely 189/9 vedenej na 

LV č. 1, v k. ú. Rožňová Neporadza, vo vlastníctve obce Neporadza a to bezodplatne na obdobie 

30 rokov,  pre zriadenie spevnenej plochy, pre majiteľov RD číslo 133, Ing. Kopecký Ľubomír 

a manželka Marcela Kopecká.  V nájomnej zmluve bude dojednaná podmienka, že obec bude 

ako protihodnotu bezodplatne užívať a podľa potreby bezodplatne používať prístupovú cestu 

k rodinnému domu Neporadza 133, ktorú na vlastné náklady vybudovali manželia Kopecký, ako 

prístupovú cestu na školský dvor vo vlastníctve Obce Neporadza, pričom Ing. Ľubomír Kopecký 

a manželka Marcela Kopecká a následne aj dedičia alebo nový majitelia RD č. 133 sa zaväzujú 

tento záväzok na seba aj v budúcnosti prevziať po dobu 30 ročného trvania platnosti nájomnej 

zmluvy. Predmetná cesta bude voľná, bez prekážok v podobe áut, aby sa po nej dalo prejsť 

motorovým vozidlom na školský dvor. Po skončení nájmu sa obec Neporadza zaväzuje, ak ešte 

bude zo strany obyvateľov RD č. 133 pretrvávať záujem o odkúpenie 83 m2z parcely 189/9  

v k. ú. Rožňová Neporadza, že obec Neporadza im na ich žiadosť túto časť odpredá za cenu 

určenú na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný na náklady kupujúceho. 

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 
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7. Dotácia na hasičskú zbrojnicu – informácia  

 

Ministerstvo vnútra SR poskytuje na základe zákona č. 526/2010 Z.z. dotácie na rekonštrukciu 

budov požiarnych zbrojníc a výstavbu nových budov. Z poskytnutej dotácie by obec 

vybudovala v 1. etape hrubú stavbu so zastrešením, v 2. etape zateplenie, okná, dvere. Členovia 

hasičského zboru prisľúbili, že pomocné stavebné práce, elektroinštalačné práce budú  robiť 

svojpomocne bez nároku na mzdu.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 12/2018 

 

S c h v a ľ u j e  

a) podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o finančný príspevok na výstavbu budovy 

požiarnej zbrojnice v obci Neporadza podľa vypracovaného projektu a rozpočtu stavby 

prvej etapy vo výške 29 992EUR; 

b) spoluúčasť obce na realizácií projektu v 1. etape vo výške 6 453EUR- výstavba budovy 

a 2 800EUR na vyhotovenie projektovej dokumentácie; 

c) celkové náklady stavby 1. etapy budú 36 445EUR  

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

8. Podanie žiadosti na projekt zateplenie MŠ 

 

 Starosta obce informoval, že pripravoval podanie žiadosti o NFP z Environmentálneho 

fondu na projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Neporadza“. Termín 

podania žiadosti je 31. 3.2018. Obec mala pripravený projekt, ale dňa 19. 3.2018 sa zmenili 

podmienky poskytnutia oprávnených výdavkov a  nebolo reálne zapracovať zmeny do 

projektovej dokumentácie. Preto žiadosť o NFP bude podaná až v ďalšej výzve. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 13/2018 

 

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

informáciu o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy materskej 

školy – zateplenie budovy. 

 

9. Rôzne  

 

a) Výzva na úpravu pozemku 

Dňa 26. marca 2018 podali Mgr. Ivana Punová a Martin Barták žiadosť o úpravu pozemku 

v majetku obce  parcela č. 65 v k. ú. Bošianska Neporadza, ktorá susedí s ich 

nehnuteľnosťou. Žiadajú odstrániť náletové dreviny a upraviť vodný tok, ktorý prechádza 

cez ich pozemok. 

 

b) Uvítanie detí 

Obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om pripravuje uvítanie detí do života. Pre deti sa 

zakupovali darčeky. Starosta obce navrhol, aby sa zaviedla forma darovania nákupnej 

poukážky. 
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Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 14/2018 

 

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

 žiadosť o úpravu pozemku parcela č. 65 v k. ú. Bošianska Neporadza a úpravu vodného 

toku, ktorý prechádza cez pozemok parcela č. 63/2; 

 

b) s ch v a ľ u j e  

poskytnutie darčekovej nákupnej poukážky v hodnote 30,00Eur rodičom dieťaťa pri 

príležitosti uvítania detí do života s trvalým pobytom v obci Neporadza 

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

10. Diskusia 

 

 V rámci diskusie sa poslanci zaujímali o priebeh prác na rekonštrukcií miestnej 

komunikácie Ulica Cigánska. Spoločnosť TVK a.s. najskôr vymení vodovodné potrubie 

a následne  bude firma Cesty Nitra a.s. vykonávať stavebné práce – rekonštrukciu komunikácie. 

 Pavol Cmarko sa pýtal na pokračovanie prác - realizácia vodovodnej prípojky v Ulici 

k cintorínu v časti Bošianska Neporadza. Starosta informoval, že v 2. polroku 2018 podá 

žiadosť na environmentálny fond o NFP.   

 

 

11. 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:  Katarína Hanincová                             .................................. 

                                         

                        Janka Štefánková                                 .................................. 

 
 


