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

Zápisnica 

zo 7. riadneho  zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 16.12.2011 

o 18.00hod. v zasadačke OcÚ  Neporadza. 
Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu,  Bednár Ján, Dlábik Jozef 

Hanincová Katarína, Ing. Jakubek Vladislav, Laššo Juraj, Štefánková Janka,  Ing. Kopecká 

Ľudmila -  kontrolórka obce. 

Ospravedlnený:   

Program : 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a  kontrolórku 

obce. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Za overovateľov boli určení:  p. Štefánková Janka a Ing. Jakubek Vladislav. 

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia.  

 Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

   Kontrolu plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ previedol zástupca starostu. 

Konštatoval, že uznesenia č. 35 – 45 boli zrealizované. Bližšie informácie podal k plneniu 

jednotlivých uznesení starosta obce.  

 

4.  Rozpočet obce Neporadza na rok 2012  

 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.11.2011  uznesením č. 

34/2011 poslanci schválili návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2012, ktorý bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. Počas doby vyvesenia neboli doručené žiadne 

pripomienky. Kontrolórka obce Ing. Kopecká oboznámila prítomných so stanoviskom 

kontrolórky k rozpočtu obce a odporučila rozpočet schváliť.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 46/2011 

A/  s c h v a ľ u j e  

 

1. rozpočet Obce Neporadza na rok 2012 ako vyrovnaný   

2. záväzné programy a limity  

bez pripomienok, hlasmi všetkých prítomných   

 

B/   s p l n o m o c ň u j e  

 

starostu obce Mariána Kopeckého  

1.  upravovať v priebehu roka 2012 ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky    

     schválených  príjmov a výdavkov (presuny v rámci položiek), 

2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce ak sa  

    zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume  

    max. 1 700 € v jednom prípade, 

3. povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa   

    nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  



 

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

1.  Rozpočet obce Neporadza na roky 2013 a 2014.  

 

5.  Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad č. 2/2011 

 Návrh VZN č. 2/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce počas 15 dní. Bol podaný 

návrh na doplnenie nariadenia o oslobodenie od platenia dane u daňovníkov, ktorých daňová 

povinnosť je rovná alebo nižšia ako 1,50€. Pán Bednár a Ing. Jakubek navrhli výšku dane 

z nehnuteľnosti upraviť oproti roku 2011 o menej ako 30 %. K výške dane z nehnuteľnosti sa 

vyjadrili i ďalší poslanci.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

     Uznesením č. 47/2011 

S c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Neporadza č. 2/2011  o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Neporadza.  

Zvýšenie  dane z nehnuteľnosti o 15 %  pri stavbách a pozemkoch,  výšku poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 18,-€ na osobu a rok pre občanov  

a ročný poplatok 70,-€ za smetnú nádobu  pre právnické osoby a podnikateľov na území obce, 

oslobodenie od platenia dane  u daňovníkov, ktorých daňová povinnosť nepresiahne výšku 

1,50€ za zdaňovacie obdobie. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

sluţieb na trhových miestach č. 3/2011.  

 

 Návrh VZN č. 3/2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Počas doby vyvesenia 

neboli podané na obecnom úrade žiadne pripomienky a pozmeňujúce návrhy.   

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 48/2011 

 

S c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach č. 3/2011 s doplnením zákazu podomového predaja služieb a tovaru na 

území obce Neporadza 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

   

7. Štatút obce Neporadza  

 Štatút obce Neporadza  bol vypracovaný z dôvodu zmeny zákona o obecnom zriadení. 

Štatút obce Neporadza upravuje v súlade so všeobecne známymi  právnymi predpismi najmä 

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady 

hospodárenia a financovanie, nakladanie s majetkom obce, ďalej pôsobnosť obecného 

zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu 

práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež vzťahy obce, symboly obce, 



udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien. Štatút obce Neporadza je základným 

normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 49/2011 

S ch v a ľ u j e   

Štatút obce Neporadza  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.  

      

8. Úprava rozpočtu obce Neporadza pre rok 2011 

Pracovníčka obce oboznámila poslancov s plnením rozpočtu obce v časti kapitálové výdaje, 

kde sa nečerpali prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu . 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 50/2011 

S c h v a ľ u j e  
Zmeny v rozpočte obce Neporadza rozpočtovým opatrením č. 4/2011 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 

 

9. Schválenie vstupu obce Neporadza do Spoločného stavebného úradu so sídlom vo 

Svinnej. 

 

 Prenesený výkon štátnej správy a samosprávy v oblasti stavebnej činnosti pre obec 

zabezpečoval spoločný stavebný úrad so sídlom v Trenčíne, ktorý končí činnosť 

k 31.12.2011. Na základe toho starostovia  obcí združených v Mikroregióne Inovec – 

Machnáč navrhli vytvoriť spoločný stavebný úrad so sídlom vo Svinnej. Starosta obce prečítal 

návrh Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu, ktorá bude uzatvorená v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Členmi 

spoločného stavebného úradu budú obce: Svinná, Bobot, Dubodiel, Dolná Poruba, Horňany, 

Neporadza, Petrova Lehota, Omšenie, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná. Odborný 

zamestnanec v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti bude zamestnancom obce 

Svinná v pracovnom pomere.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 51/2011 

 

s c h v a ľ u j e  

a) vstup obce Neporadza do Spoločného stavebného úradu so sídlom vo Svinnej 

b) uzatvorenie  Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu na dobu neurčitú 

c) príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu  vo výške 0,10€ za každého obyvateľa 

obce za jeden mesiac a pevnú čiastku príspevku vo výške 8,–€ mesačne 

d) odborný zamestnanec Spoločného stavebného úradu bude zamestnancom Obce Svinná na 

základe pracovnej zmluvy.  

     

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 



10. Rôzne  

a) Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

 Starosta obce informoval o vypracovaní geometrických plánov na odčlenenie 

pozemkov pod miestnymi komunikáciami k delimitácií zo slovenskej správy ciest Bratislava 

o majetku obce. Problém sa vyskytol pri prevode pozemku pod miestnym chodníkom  parcela 

č. 1024/1 v k. ú. Rožňová Neporadza, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj.  

 

 b) Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie v materskej škole. 

  Poslanci sa oboznámili so správou z konania inšpekčnej činnosti v dňoch 8.-9.11.2011. 

 

c) Ţiadosť o výrub stromov na cintoríne v Roţňovej Neporadzi 

 Pán Cmarko predniesol požiadavku majiteľov hrobových miest na cintoríne v časti 

Rožňová Neporadza o výrub tují, ktoré poškodzujú hroby.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 52/2011 

 

A/  s c h v á ľ u j e 

 Výrub tují v počte  3 kusy na cintoríne v Rožňovej Neporadzi, nakoľko ničia koreňmi 

pomníky. 

 

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

výsledok inšpekcie v Materskej škole Neporadza. 

 

C/ p o v e r u j e 

Starostu obce jednať s Trenčianskym samosprávnym krajom o možnosti odkúpenia alebo 

dlhodobého prenájmu pozemkov pod chodníkmi v časti Rožňová Neporadza par. č. 1024/1. 

 

11. Diskusia.   

V diskusií  poslanci  prebrali problémy obce s vytváraním čiernych skládok, realizáciou prác 

na rekonštrukcií kultúrneho domu.   

 

 

11. Záver. 

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

ukončil.  

 

 

Zapisovateľka : Jana Šebáňová  

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                       Marián  Kopecký  

 

 

                                Overovatelia: Janka Štefánková                                 ........................ 

                                                       Ing. Vladislav Jakubek              ......................... 

 

 

 

 


