
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 23. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 06.07.2022             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________  

Prítomní : 

Mgr. Ján Haninec  – starosta  

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin, Štefánková Janka, 

Žáčik Pavol, 

Cmarko Pavol – zástupca starostu  príchod o 18:45 hod.  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnený :  

1.)  Otvorenie.      

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov, ekonómku a kontrolórku obce. Neskorší príchod vopred oznámil poslanec Pavol 

Cmarko.  Starosta konštatoval, že je prítomných 6 zo 7 poslancov  a obecné  zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

2.)  Schválenie programu. 

Starosta predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý bol zverejnený v pozvánke na OZ 

a poslanci program schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:  Richtárech Martin a Štefánková Janka 

Za zapisovateľku bola určená:    Lacová Katarína 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení z 22. zasadnutia OZ vykonala poslankyňa obce Neporadza Janka 

Štefánková. Konštatovala, že uznesenia č.151/2022  až č.159/2022 sú splnené. 

4.)  Voľby do orgánov samosprávy obcí: určenie volebných obvodov, počtu poslancov obecného   

zastupiteľstva a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2026.   

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov  a určil:  

 

1. deň  ich konania na sobotu 29.októbra 2022 

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu 

poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20.júla 2022 

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10.augusta 2022   
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Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 160/2022 

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

informácie o : 

a.) vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

b.) vytvorení 1 volebného obvodu v obci Neporadza 

c.) vytvorení 1 volebného okrsku v obci Neporadza 

d.) menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie: Katarína Lacová 

e.) určení volebnej miestnosti: budova Základnej školy, Neporadza č.132 

 

Uznesením č. 161/2022 

u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Neporadza :   7 poslancov 

Hlasovanie:  

prítomní: 6 poslanci  

za:           Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin,                     

                Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0                    

Uznesením č. 162/2022 

u r č u j e  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu  obce Neporadza takto :  37,5 hodín týždenne (plný pracovný úväzok) 

Hlasovanie:  

prítomní: 6 poslanci  

za:           Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin,                     

                Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0                               

                      

5.)   Rozpočtové opatrenie č.4/2022. 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.4/2022 . Úprava 

rozpočtu spočíva v presune medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a navýšení príjmov 

o účelovo určené finančné prostriedky.  
Rozpočtové opatrenie č.4/2022 tvorí prílohu č.1  tejto zápisnice.  

 

Rozpočtové opatrenie č.4/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     

*1 1-bežný rozpočet 431 9321,00  443 464,00 237 336,16 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 124 161,00 52 366,95 

Spolu  473 000,00 567 625,00  289 703,11 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 394 446,00 199 904,70 
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*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 152 079,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 41 736,96 

Spolu  473 000,00 567 625,00 241 641,66 

 
Obecné zastupiteľstvo  

Uznesením č. 163/2022 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

rozpočtové opatrenie č.4/2022 

Hlasovanie:  

prítomní: 6 poslanci  

za:           Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin,                     

               Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0                               
 

6.)   Schválenie VZN č.1/2022 o miestnej dani za ubytovanie. 

Návrh VZN 1/2022 o miestnej dani za ubytovanie bol vyvesený na úradnej tabuli obce 

a zverejnený na webovom sídle dňa 13.06.2022. Poslancom bol návrh VZN vopred zaslaný  

e-mailom. Lehota na predloženie pripomienok uplynula 29.06.2022. K uvedenému dátumu neboli 

na obecný úrad doručené k návrhu VZN žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 164/2022 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

Návrh všeobecne záväzné nariadenie  1/2022 o miestnej dani za ubytovanie  

Hlasovanie:  

prítomní: 6 poslanci  

za:           Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin,                     

               Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0    

                            

7.)   Rôzne. 

 

Príchod poslanca Pavla Cmarka o 18:45 hod. 

 

7 A.)  

Starosta informoval prítomných poslancov, že bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. Poslanci poverili starostu o zistenie cenových ponúk na vypracovanie projektových 

dokumentácií pre jednotlivé ulice v obci. 

 

7 B.)  

Nakoľko boli prítomní všetci poslanci, tak sa vrátili k uzneseniam č.148-150/2022, ktoré boli na 

predošlom zastupiteľstve odročené. Uznesenie č.148/2022  zo dňa 25.02.2022  zostalo v platnosti 

a uznesenia č.149 a č.150 sa poslanci rozhodli zrušiť. Výška nájmu pre byty v ZŠ sa vypočítala 

v zmysle „Opatrenia MF SR č.01/R/2011 z 1.12.211“. Nájomná cena pre byt č.1 na prízemí je 

78,60 € mesačne a nájomná cena pre byt č.2 na poschodí je 90,55 € vrátane garáže. Výpočet 

nájomného za jednotlivé byty tvorí prílohy č. 2 a č.3 tejto zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 165/2022 

r u š í  

uznesenie č.149/2022 a uznesenie č.150/2022 zo dňa 25.02.2022 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7 poslanci  

za:           Cmarko Pavol, Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav,  

                Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0    

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 166/2022 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie nájomnej ceny pre byt č.1 na prízemí v budove ZŠ vo výške 78,60 € mesačne 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7 poslanci  

za:           Cmarko Pavol, Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav,  

                Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0    

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 167/2022 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie nájomnej ceny pre byt č.2 na poschodí v budove ZŠ vo výške 90,55 € mesačne vrátane 

garáže 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7 poslanci  

za:           Cmarko Pavol, Bednár Jozef, Hanincová Katarína,  

                Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa: Katrinec Miroslav,  

 

7 C.)  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti Ing. Milana Ondráša bytom Neporadza 

č.161 o odpredaji CKN parcely č.1043/2 o výmere 413 m² v k.ú. Bošianska Neporadza do majetku 

Obce Neporadza. Predajná cena tejto parcely  by bola symbolická 1,-- € (jedno euro) za celú 

parcelu. Predávajúci navrhol, aby do zmluvy o predaji bola zapísaná požiadavka, že parcela 

nesmie byť v budúcnosti predaná bez jeho súhlasu a ak by sa predávala inému majiteľovi, tak on 

a jeho dediči budú mať predkupné právo kúpy za takú istú cenu, ako ju teraz on predáva obci 

Neporadza. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.168/2022 

s ch v a ľ u j e 

kúpu parcely č.1043/2 o výmere 413 m² v k.ú.  Bošianska Neporadza,  vo vlastníctve Ing. Milana 

Ondráša nar.18.07.1963, bytom Neporadza č.161 do majetku Obce Neporadza za symbolickú cenu  
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1,--€  za celú parcelu. Obec súhlasí, aby do zmluvy bola zapísaná požiadavka vlastníka parcely,   

že parcela nesmie byť v budúcnosti predaná bez jeho súhlasu a ak by sa predávala z majetku obce 

inému majiteľovi, tak súčasný vlastník Ing. Milan Ondráš bytom Neporadza č.161 a jeho dediči 

budú mať predkupné právo kúpy za takú istú cenu, ako ju teraz on predáva obci Neporadza. 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7 poslanci  

za:           Cmarko Pavol, Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav,  

                Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, 

proti :          0                              

zdržal sa:    0    

 

8.)   Diskusia a záver. 
 

V diskusii opomenul poslanec p. Katrinec, že ťažká technika poľnohospodárskych strojov jazdí veľmi 

rýchlo po ulici k ihrisku, čím ohrozuje bezpečnosť obyvateľov tejto ulice a hlavne deti. Ulica je úzka 

a tým sa ničia krajnice cesty. Poslanci poverili starostu, aby zistil možnosti ako obmedziť ich prejazd 

cez túto ulicu.  

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Martin Richtárech                                        _________________________ 

 

                                              

                         Janka Štefánková                                    __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 

 

 

 


