
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

 

Zápisnica z 6. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 16.08.2019             

          o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              

  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu, 

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Štefánková Janka, Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení :  

 

Richtárech Martin 

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  6 zo 7  poslancov  a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

        Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili 

bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

 

Za overovateľov boli určení:  Pavol  Cmarko 

                               Pavol  Žáčik 

 

  

3.)    Vzdanie sa mandátu za poslanca a menovanie nového poslanca. 

 

           Starosta v tomto bode informoval poslancov, že zvolený poslanec Jozef Richtárech 

sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe uvedeného obecný 

úrad zverejnil uvedenú informáciu na webovom sídle a úradnej tabule obce. Po uvoľnení 

mandátu poslanca nastupuje za poslanca ďalší náhradník – kandidát. Podľa zápisnice miestnej 

volebnej komisie o výsledku volieb je prvým náhradníkom, ktorý získal najvyšší počet 

platných hlasov Jozef Bednár, ktorý mandát prijal. 

Mgr. Ján Haninec, starosta obce požiadal p. Jozefa Bednára, aby zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Po prečítaní sľubu Jozef Bednár zložil do rúk starostu 

obce zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý na znak súhlasu podpísal a ujal sa poslaneckej 

funkcie. Zároveň mu starosta obce odovzdal osvedčenie poslanca - náhradníka obecného 

zastupiteľstva.  
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Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č.22/2019 

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

vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a členstva v komisiách p. Jozefa 

Richtárecha. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva, predsedu finančnej komisie a člena 

Komisie pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára  zanikol na základe jeho žiadosti 

ku dňu 15.08.2019 v súlade s § 25 ods.2 písm.c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

b)  k o n š t a t u j e  

že poslanec – náhradník obecného zastupiteľstva p. Jozef Bednár pre volebné obdobie 

2018-2022 zložil do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  

 

 

4.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

          Kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce 

Neporadza Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia  sú splnené.  

 

 
5.) Úprava rozpočtu Obce Neporadza k 30.6.2019 

 

   Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená úprava rozpočtu obce 

k 30.6.2019 rozpočtovým opatrením č.4/2019 nasledovne: 

 

• Zvýšenie bežných príjmov o sumu 1 660,-€ a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 

1 660,-€ 

• Úprava výdavkového rozpočtu presunom finančných prostriedkov medzi položkami 

bežného rozpočtu vo výške 964,-€ 

• Zvýšenie účelovo určených príjmov a výdavkov: 

a) oslavy obce - zvýšenie príjmov a výdavkov o 950,-€ 

b) predaj pozemkov - zvýšenie príjmov o 750,-€ a zvýšenie kapitálových výdavkov  

o 750,-€ 

c) prijatá dotácia na splatenie prekleňovacieho úveru vo výške 46 632,-€ použitého na 

prefinancovanie rekonštrukcie MK – Cigánska ulica 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu je vo výške 49 987,-€. 

  

Podrobný rozpis RO č. 4/2019 tvorí prílohu zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo  

Uznesením č.23/2019 

 

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

úpravu rozpočtu, kde celkové zvýšenie rozpočtu je vo výške 49 987,--€ 

(štyridsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatsedem)  rozpočtovým opatrením č.4/2019 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  

 

 

6.)  Čerpanie rezervného fondu. 

 

 Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na čerpanie rezervného fondu 

v roku 2019: 

 

Stav rezervného fondu     13 042,05 

Použitie finančných prostriedkov z 

RF v roku 2019     

Kapitálové výdavky   4 000,00 

detské ihrisko     

požiarna zbrojnica     

     

Finančné výdavkové operácie    6 000,00 

Na splátku istiny - úveru Komunál     

Čerpanie spolu   10 000,00 

 

Obecné zastupiteľstvo  

      

Uznesením č.24/2019 

S ch v a ľ u j e  

 

čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 4 000,-€ 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov   

 

Obecné zastupiteľstvo 

      

Uznesením č.25/2019 

 S ch v a ľ u j e 

   

čerpanie rezervného fondu na finančné operácie vo výške 6 000,-€ 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  
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7.)  Prehľad hospodárenia Obce Neporadza k 30.06.2019. 

  

         Starosta obce informoval prítomných poslancov o čerpaní finančných prostriedkov 

za 1. polrok 2019. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpajú v súlade so 

schváleným rozpočtom a úpravami rozpočtu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

Uznesením č.26/2019 

 

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

Prehľad hospodárenia - čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 

    

Názov Schválený Upravený Čerpanie Plnenie % 

1-bežný rozpočet 368 538.00 390 548.00 214 019.73 55 

2-kapitálový rozpočet 29 992.00 77 569.00 47 577.00 61 

3-finančné operácie 32 000.00 32 000.00 8 985.23 28 

Príjmy spolu 430 530.00 500 117.00 270 581.96 54 

1-bežný rozpočet 316 412.00 338 422.00 194 384.98 57 

2-kapitálový rozpočet 93 492.00 94 437.00 0 0 

3-finančné operácie 20 626.00 67 258.00 67 110.13 100 

Výdavky spolu 430 530.00 500 117.00 261 495.11 52 

 

Podrobný prehľad hospodárenia k 30.06.2018 tvorí prílohu zápisnice. 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  

 

 

8.) Schválenie návrhu VZN 2/2019 školský zákon. 

 

       Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Neporadza bol zverejnený na úradnej tabule na 

pripomienkovanie po dobu 15 dní. Neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Uznesením č.27/2019 

 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú  
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úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Neporadza 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  

 

9.) Rôzne. 

 

A.)   Z dôvodu zániku mandátu poslanca a členstva v komisiách poslanca Jozefa Richtárecha, 

starosta navrhol nové zloženie komisií. Predsedom finančnej komisie bude poslanec Miroslav 

Katrinec, predsedom komisie pre výstavbu bude Pavol Žáčik, predsedom komisie na ochranu 

verejného poriadku bude Jozef Bednár. Zároveň do komisie pre nezlučiteľnosť funkcie 

verejného funkcionára bude delegovaná Katarína Hanincová ako nezávislý kandidát. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Uznesením č.28/2019 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zmeny v komisiách, kde predsedom finančnej komisie je poslanec Miroslav Katrinec, 

predsedom komisie pre výstavbu je Pavol Žáčik, predsedom komisie na ochranu verejného 

poriadku je Jozef Bednár, do komisie pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára je 

delegovaná Katarína Hanincová ako nezávislý kandidát. 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov.  

 

 

B.)   Starosta informoval prítomných o vyraďovacom konaní knižného fondu v obecnej 

knižnici. Vyraďovanie bolo z dôvodu opotrebovanosti a zastaralosti kníh, a posledné dôkladné 

vyraďovanie sa konala v roku 2011. Knihovníčka Mgr. Iveta Mazáňová predložila obecnému 

zastupiteľstvu zoznam kníh navrhnutých na vyradenie. Počet knižných jednotiek je 632 ks 

v celkovej hodnote 800,30 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Uznesením č.29/2019 

 

s ch v a ľ u j e 

 

vyraďovanie knižného fondu v počte 632 knižných jednotiek v celkovej hodnote 800,30 €  

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

C.)    Starosta informoval poslancov o výberovom konaní na pozíciu riaditeľky MŠ. 

Nakoľko sa v 1.kole nikto neprihlásil, bolo vyhlásené 2.kolo výberového konania. 

 

D.)    Starosta informoval o možnosti zapojiť sa do výziev z enviromentálneho fondu na rok 

2020 formou dotácie (napr. dobudovanie kanalizácie, vodovodu, zakúpenie traktorov, vlečiek, 

kompostérov, vybudovanie zberného dvora a pod.). Žiadosti je možné podať v termíne do  



        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

31.10.2019 vrátane. Poslanci navrhli zapojiť sa do projektov na vybudovanie zberného dvora, 

predĺženie verejného vodovodu v ulici k cintorínu v časti Bošianska Neporadza a zakúpenie 

hákového nosiča kontajnerov. 

 

E.)   Nakoľko skončil prenájom poľovného revíru miestnych poľovníkov v poľovnom 

združení MITICKO-NEPORADZKÝ poľovnícky spolok, je potrebné uzatvoriť novú dohodu 

alebo zmluvu. 

     

Obecné zastupiteľstvo 

 

Uznesením č.30/2019 

 

s ch v a ľ u j e 

 

poverenie a splnomocnenie p. Mgr. Jána Haninca, starostu Obce Neporadza, aby 

nehnuteľnosti – poľovné pozemky začlenené do uznaného poľovného revíru Neporadza 

zastupoval v celom rozsahu pri všetkých právnych úkonoch podľa ustanovení zákona  

č. 274/2009 Z.z. Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a to hmotnoprávnych (napr. vznik alebo zánik poľovných revírov, 

uzatváranie zmlúv o užívaní poľovného revíru a iných) i procesnoprávnych (napr. 

zastupovanie na zhromaždeniach vlastníkov alebo obdobných konaniach, doručovanie 

písomností a iných), týkajúcich sa všetkých nehnuteľností - poľovných pozemkov v zmysle 

zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Rožňová a Bošianska Neporadza.  

Mgr. Ján Haninec je splnomocnený konať tak, aby výkon práva poľovníctva, resp. užívanie 

poľovného revíru bolo postúpené domácim poľovníkom resp. poľovníckej organizácii, ktorej 

členmi budú najmä poľovníci žijúci alebo pochádzajúci z obcí, ktorých katastrálne územia sú 

začlenené do uznaného poľovného revíru Neporadza a to za čo najvýhodnejších ekonomických 

podmienok. 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

  

9.) Diskusia. 

 

       Diskusia prebiehala  počas  jednotlivých bodov  programu. 

 

10.)  Záver. 

 

        Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                           _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                          _________________________ 
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Overovatelia:   Pavol Cmarko                              _________________________ 

                                      

        

                Pavol Žáčik                                __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Janka Štefánková                          __________________________ 

 

 

 


