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Zápisnica z 24. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 12.10.2022             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________  

Prítomní : 

Mgr. Ján Haninec  – starosta  

Cmarko Pavol – zástupca starostu   

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnení :  

Bednár Jozef, Žáčik Pavol 

 

1.)  Otvorenie.   

    

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov, ekonómku a kontrolórku obce. Vopred sa ospravedlnili poslanci Jozef Bednár a  Pavol 

Žáčik. Starosta konštatoval, že je prítomných 5 zo 7 poslancov  a obecné  zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

2.)  Schválenie programu. 

 

Starosta predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý bol zverejnený a poslanci program 

schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:  Pavol Cmarko a Miroslav Katrinec 

Za zapisovateľku bola určená:    Lacová Katarína 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu Pavol Cmarko 

Konštatoval, že uznesenia č.160 – 168 sú splnené. 

4.)  Prehľad hospodárenia k 30.06.2022. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov za 1.polrok 2022  vysvetlila prítomným poslancom ekonómka 

obce Mgr. Mináriková. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpajú v súlade so 

schváleným rozpočtom a úpravami rozpočtu obce.  Podrobný prehľad hospodárenie k 30.06.2022 

tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

Prehľad hospodárenia – čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 

 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

            

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 431 921,00 443 464,00 237 336,16 54 

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

3 3-finančné operácie 41 079,00 124 161,00 52 366,95 42 

Spolu   473 000,00 567 625,00 289 703,11 51 
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Výdaje       

1 1-bežný rozpočet 347 721,00 394 446,00 199 904,70 51 

2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 152 079,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 41 736,96 198 

Spolu   473 000,00 567 625,00 241 641,66 43 

 
Obecné zastupiteľstvo  

Uznesením č. 169/2022 

berie na vedomie 

prehľad hospodárenia k 30.06.2022 

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

                      

5.)  Úprava rozpočtu k 30.09.2022. 
 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.5/2022 . Úprava 

rozpočtu spočíva v presune medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a navýšení príjmov 

o účelovo určené bežné finančné prostriedky – ZŠ, MŠ  a kapitálové finančné prostriedky na 

realizáciu projektu WIFI PRE TEBA II vo výške 14 250,- €. Presun schváleného čerpania 

rezervného fondu z rozpočtovej položky – rekonštrukcia kultúrneho domu na rozpočtovú položku 

výstavba hasičskej zbrojnice vo výške 27 260,00 eur.   
Rozpočtové opatrenie č.5/2022 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.  

 

Rozpočtové opatrenie č.5/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     

*1 1-bežný rozpočet 431 921,00 451 662,00 342 522,13 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 14 250,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 124 161,00 104 461,25 

Spolu  473 000,00 590 073,00 446 983,38 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 424 894,00 309 390,64 

*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 144 079,00 29 747,53 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 52 134,15 

Spolu  473 000,00 590 073,00 391 272,32 

 
Obecné zastupiteľstvo  

Uznesením č. 170/2022 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.5/2022 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  
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proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

6.)  Výročná správa Obce Neporadza za rok 2021 a správa nezávislého audítora. 
 

Ekonómka obce informovala poslancov OZ, že bola vyhotovená Výročná správa Obce Neporadza za 

rok 2021 a bol vykonaný audit účtovnej závierky Obce Neporadza k 31.12.2021. Ďalej oboznámila 

prítomných poslancov so správou nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky Obce 

Neporadza k 31.12.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 171/2022 

berie na vedomie 

1.) Výročnú správu Obce Neporadza k 31.12.2021 

2.) Správu nezávislého audítora Mgr. Ing. Kataríny Šaškovej z vykonaného auditu účtovnej   

     závierky obce Neporadza k 31.12.2021 

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

7.)  VZN č.2/2022 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. 

 

Návrh VZN 2/2022 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 vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na 

webovom sídle dňa 07.09.2022. Poslancom bol návrh VZN vopred zaslaný e-mailom. Lehota na 

predloženie pripomienok uplynula 22.09.2022. K uvedenému dátumu neboli na obecný úrad 

doručené k návrhu VZN žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 172/2022 

schvaľuje 

Návrh VZN č.2/2022 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  

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:     0   
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8.)  VZN č.3/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Neporadza. 

 

Návrh VZN č.3/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Neporadza bol vyvesený na 

úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle dňa 27.09.2022. Poslancom bol návrh VZN 

vopred zaslaný e-mailom.  Poslankyňa Janka Štefánková pripomienkovala návrh VZN č.3/2022, 

kde navrhla znížiť poplatok za detský hrob z 10,- € na 5,- € na obdobie 10 rokov a predĺžiť dobu 

nájmu pri hrobkách z 10 rokov na 20 rokov pri poplatku 60,- €. Ostatní prítomní poslanci súhlasili 

s predloženým návrhom VZN bez zmien a následne ho schválili.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 173/2022 

schvaľuje 

návrh VZN č.3/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Neporadza bez zmien 

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

proti :          0                              

zdržala sa:     Štefánková Janka, 

 

9.)  Dodatok č.1/2022 k VZN Obce Neporadza č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na území obce Neporadza.  

 

Návrh Dodatku č.1/2022 k VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady na území obce Neporadza bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na 

webovom sídle dňa 21.09.2022. Poslancom bol návrh VZN vopred zaslaný e-mailom. Lehota na 

predloženie pripomienok uplynula 06.10.2022. K uvedenému dátumu neboli na obecný úrad 

doručené k návrhu VZN žiadne pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 174/2022 

schvaľuje 

Dodatok č.1/2022 k VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady na území obce Neporadza  

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

                            

10.)   Rôzne. 

 

10 A.)   

Dňa 13.09.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Petra Gulára o prehodnotenie výšky 

nájomného za byt č.2 na 2. poschodí v základnej škole. Poslanci obecného zastupiteľstva žiadosť 
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p. Petra Gulára, bytom Neporadza č.132 o prehodnotenie výšky nájmu za byt č.2 zamietli, 

z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov na byt – zakúpenie nového plynového kotla. 

 

 

10 B.)  

Dňa 19.07.2022 bola doručená na obecný úrad žiadosť Mgr. Miroslavy Kasalovej o prenájom  

pozemku par. č.185/1 v k.ú. Rožňová Neporadza, okrem prenajatej časti p. Gulára. Danú parcelu 

majú v prenajme p. Peter Gulár výmera 900 m², Mgr. Miroslava Kasalová výmera 600 m² a  

p. Jaroslava Fialová výmera 600 m². Momentálne je celá parcela v nájme a z toho dôvodu bola 

žiadosť p. Kasalovej zamietnutá. 

 

10 C.)  

Dňa 28.07.2022 bola doručená žiadosť p. Jaroslavy Fialovej o zabezpečenie prenajatého pozemku 

pred psom Mgr. Miroslavy Kasalovej, ktorý jej voľným pohybom poškodzuje úrodu.  

Dohovor od p. Fialovej rodine  p. Kasalovej nebol úspešný, a z toho dôvodu p. Fialová žiada 

obecné zastupiteľstvo o zabezpečenie (oplotenie) pozemku, ktorý má prenajatý od obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva žiadosť p. Jaroslavy Fialovej o zabezpečenie prenajatého pozemku pred 

psom Mgr. Miroslavy Kasalovej zamietli z dôvodu, že pozemok bol prenajatý bez oplotenia.  

 

10 D.)  

Dňa 29.09.2022 doručila p. Jaroslava Fialová sťažnosť na rodinu Kasalovú, ktorí sú majiteľmi 

psa, ktorý behá po jej prenajatom pozemku, čím ničí jej úrodu. Danou sťažnosťou sa bude 

zaoberať komisia na ochranu verejného poriadku v pondelok 17.10.2022  za účasti oboch strán. 

  

10 E.) 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenku v Neporadzi v zastúpení predsedníčkou  

p. Helenou Jakubekovou doručila dňa 07.09.2022 žiadosť o zvýšenie finančného príspevku. Tento 

príspevok je využitý pri organizovaní kultúrnych podujatí a iných aktivitách organizácie.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 175/2022 

schvaľuje 

zvýšenie finančného príspevku na 300,- € na činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na 

Slovenku v Neporadzi 

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

10 F.)  
Dňa 13.09.2022 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 2022/2023. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 176/2022 

neschvaľuje 

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 2022/2023. 
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Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin, Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    Hanincová Katarína,   

 

10 G.) 

Dňa 11.10.2022 doručila žiadosť p. Ľuba Ďuďáková, bytom Záskalie 115 v mene p. Jozefa 

Králecha, bytom Neporadza č.300 o zabezpečenie denného výdaja obedov počas pracovných dní. 

Z dôvodu jeho zlej finančnej a zdravotnej situácie mu jeho finančné prostriedky nepostačujú na 

pokrytie mesačných výdavkov.  

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 177/2022 

schvaľuje  

100% úhradu finančného príspevku na stravu – obedy pre p. Jozefa Králecha, bytom Neporadza 

č.300, ktoré budú odobraté zo Školskej jedálne pri Materskej škole v Neporadzi na dobu určitú 

od 07.11.2022 do 15.07.2023.  Príspevok sa bude uhrádzať z bežného účtu Obce Neporadza na 

stravný účet ŠJ na základe mesačného vyúčtovania odobratých obedov      

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

10 H.) 

Dňa 03.10.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na 

Centrum voľného času na šk.r. 2022/ 2023 na mzdy a prevádzku školských zariadení - Centrum 

voľného času, ktoré je ako súčasť ZŠ s MŠ sv. A. - Svorada a Benedikta v Trenčíne.  Toto CVČ 

navštevuje jeden žiak našej obce do 15 rokov. 

 

Obecné zastupiteľstvo                 

Uznesením č. 178/2022 

neschvaľuje 

poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení – Centrum voľného času, 

ktoré je súčasťou ZŠ s MŠ sv. A. - Svorada a Benedikta, 1.mája 7, 911 01 Trenčín  

 

Hlasovanie:  

prítomní:   5 poslanci  

za:             Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech  Martin,   

                  Štefánková Janka,  

proti :          0                              

zdržal sa:    0   

 

10 I.)  

Na obecný úrad boli doručené žiadosti vedúce ŠJ pri MŠ v Neporadzi, riaditeľky ZŠ v Neporadzi 

a riaditeľky MŠ v Neporadzi, kde vedúca ŠJ pri MŠ žiada o zvýšenie finančného limitu na nákup 

potravín podľa 3. finančného pásma MŠ a úhradu režijných nákladov 4,- € mesačne na dieťa,  
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riaditeľka ZŠ žiada zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka v ŠKD na 5,- € 

a poverená riaditeľka MŠ žiada o zvýšenie mesačného poplatku na 15,- €. Tieto žiadosti boli 

zapracované do návrh VZN č.2/2022, ktorý sa prerokovával a schválil v bode 7 tejto zápisnice.  

 

 

11.)   Diskusia a záver. 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

  

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                         _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Pavol Cmarko                                                 _________________________ 

  

                                              

                         Miroslav Katrinec                                          __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                           __________________________ 

    

 

 


