
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 24.04.2020             

                       o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  všetci poslanci  a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

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

hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

Za overovateľov boli určení:       Pavol Žáčik  

                                                    Janka  Štefánková 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza Pavol 

Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

 

 

4.)  Úprava rozpočtu.  

 

Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu,  ktorá spočíva v presune medzi rozpočtovými 

položkami, zvýšenie účelovo určených finančných prostriedkov a zvýšenie celkového rozpočtu – 

rozpočtovým opatrením č.1/2020.        
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Druh Názov Schválený Upravený 

Príjmy    
*1 1-bežný rozpočet 389 508,00 397 027,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 29 992,00 30 853,00 

Spolu  419 500,00 427 880,00 

Výdaje    
*1 1-bežný rozpočet 340 908,00 349 288,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 57 492,00 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 

Spolu  419 500,00 427 880,00 

    

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 59/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2020 – zvýšenie o 8 380,-- €   

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

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 31.12.2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 60/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

inventarizáciu majetku obce Neporadza k 31.12.2019 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

  

6.)  Čerpanie rezervného fondu. 

 

Starosta navrhol, aby sa do rozpočtu obce zapojili finančné prostriedky z rezervného fondu. Tie sa 

môžu použiť na bežné výdavky z dôvodu mimoriadnych opatrení COVID – 19 ( NR SR dňa 

2.apríla 2020 schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.) 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 61/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 6 000,-- € z dôvodu  

mimoriadnych opatrení COVID – 19. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

7.)  Poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu „ Zníženie energetickej náročnosti 

materskej  školy Neporadza“ 

 

Starosta oboznámil poslancov o poskytnutej dotácii z Enviromentálneho fondu na projekt „ 

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Neporadza“ vo výške 190 000,-- €. Spoluúčasť 

obce na projekte je 5%  čo je 10 000,-- €.  Práce vykonané z finančných prostriedkov  poskytnutej 

dotácie musia  byť zrealizované maximálne do 30.11.2020. Do tohto termínu musia byť predložené 

na Environmentálny fond aj faktúry alebo iné účtovné doklady. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č. 62/2020 

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

poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu „ Zníženie energetickej náročnosti materskej  školy 

Neporadza“ vo výške 190 000,--€ a spoluúčasť obce na projekte vo výške 5% čo je 10 000,--€ 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

   

8.)  Oboznámenie s opatrenia pre COVID – 19.  

 

Dňa 12. 3. 2020 v čase od 6:00 je vyhlásená na území Slovenskej republiky v zmysle Smernice 

vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, 

o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo 

stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia rozhodnutím 

vlády SR č. 111 z 11. marca 2020.  

Obec prijala potrebné opatrenia na zamedzenie šíreniu korona vírusu COVID – 19: 

- poskytnutie ochranných rúšok občanom starším ako 62 rokov 

- upozornenie v miestnom rozhlase a na stránke obce: nosenie ochranných rúšok, zmeny     

  stránkových hodín, dodržiavanie karantény 

- zatvorenie materskej školy, základnej školy a školskej jedálne od 16.marca 

- zrušenie kultúrnych a spoločenských podujatí 

- informovanie občanov formou letákov. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.63 /2020 

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

informácie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR, prijatých opatreniach v súvislosti so 

zamedzením šírenia nákazlivej choroby COVID – 19 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
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9.)  Rôzne. 

 

A.) Starosta informoval o zakúpení 6 ks parkových lavičiek. Ďalej navrhol poslancom, aby    

      v termíne do dvoch týždňov rozhodli, kde budú lavičky umiestnené. 

 

B.) Ďalej informoval, že bude treba osadiť novú rúlu na kanály v ulici Perište. Pri prívalových      

      dažďoch je ulica zatopená a vytápa okolité domy a záhrady. 

 

C.) V dôsledku pandémie koronavírusu bude predpokladaný výnos podielu dane z príjmov   

      fyzických osôb znížený. Obec Neporadza má pre rok 2020  schválený rozpočet 273 197 €    

      a odhad výnosu  pre rok 2020  založený na  prognóze MF SR je 254 597 €.  

      Prognóza výnos podielu dane z príjmov fyzických osôb na ďalšie roky tvorí príloha  č.1 tejto    

      zápisnice. 

 

D.) Dňa 23.4.2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť riaditeľky ZŠ Mgr. Miroslavy Kasalovej   

      o prerokovanie niektorých bodov.  

 

      Bod č.1)  Nákup školských pomôcok 

                      - základná sada v cene 5-6 € na žiaka 

                      - sada na celý školský rok v cene 12 € na žiaka 

      Bod č.2)  Preplatenie školskej tašky pre žiaka 1. ročníka vo výške 33,--€ 

  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č. 63/2020 

r u š í  

uznesenie č.4/2019 zo dňa 28.01.2019, kde žiakom ktorí navštevujú ZŠ Neporadza obec prispieva 

na nákup školských pomôcok čiastkou 33,-- € a prvákom navštevujúcich ZŠ Neporadza sa preplatí 

taška vo výške 33,-- € 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 64/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

príspevok na nákup školskej tašky pre prvákov navštevujúcich ZŠ Neporadza výške 33,-- € 

a zakúpenie základnej sady zošitov a výkresov pre každého žiaka navštevujúceho ZŠ Neporadza  

 

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

       Pavol Žáčik 

zdržal sa:  Janka Štefánková 

proti: -------- 

 

     Body 3.), 4.), 5.) a 6.) sa budú riešiť priebežne počas roka. 

 

Žiadosť tvorí príloha č.2 tejto zápisnice. 
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10.)  Diskusia a záver. 

 

Poslanec p. Cmarko sa informoval, či by sa nedali pozasýpať jamy na ceste do kostola. Cesta je vo 

veľmi zlom stave a po dažďoch je zničená. 

Poslankyňa p. Hanincová navrhla poslancom, že je potrebné zakúpiť osobné motorové vozidlo, 

ktoré by slúžilo pre účely obce. Obecné vozidlo, ktoré sa doteraz využívalo je v zlom technickom 

stave a končí mu STK  a EK. Poslane p. Katrinec prisľúbil zistenie možnosti odkúpenia 

vyradených 

osobných automobilov  z vojenskej správy. Ďalej poverili starostu o možnosť odkúpenia 

vyradeného motorového vozidla v policajnom zbore, prípadne v iných štátnych inštitúciách. 

Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Janka Štefánková                                         _________________________ 

 

                                              

                        Pavol Žáčik                                                 __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

 


