
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 18. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28.09.2021             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení :  

Cmarko Pavol – zástupca starostu 

Žáčik Pavol 

 

Hosť: 

Mgr. Janka Mináriková 

 

 

1.)   Otvorenie.    

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  5 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. 

Za overovateľov boli určení:      Bednár Jozef 

                                                    Richtárech Martin 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ vykonal starosta obce Neporadza, kde konštatoval, že 

uznesenia č. 108/2021, 109/2021, 110/2021,112/2021 , 113/2021, 114/2021, 115/2021, 117/2021, 

118/2021 a 119/2021 sú splnené. Uznesenia č.111/2021 a 116/2021 sa budú plniť priebežne. 

 

 

4.)  Rozpočtové opatrenia č.4/2021 

 

Ekonómka obce podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č. 4/2021 k 30.06.2021. Úprava rozpočtu 

spočíva vo zvýšení príjmov  na základe prijatých  dotácií a normatívnych finančných prostriedkov zo 

ŠR k 30.06.2021. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Rozpočtové opatrenie č.4/2021 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 425 577,00 245 092,31 

*2 2-kapitálový rozpočet            0,00     2 000,00     2 000,00 

*3 3-finančné operácie   41 079,00   82 436,00   39 282,67 

Spolu  430 000,00 510 013,00 286 374,98 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 390 343,00 169 278,15 

*2 2-kapitálový rozpočet   56 179,00   98 570,00   31 025,22 

*3 3-finančné operácie   21 100,00   21 100,00   19 512,84 

Spolu  430 000,00 510 013,00 219 816,21 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 120/2021 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č.4/2021 k 30.06.2021  

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

5.) Rozpočtové opatrenie č.5/2021. 

 

 Ekonómka obce podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.5/2021 k 31.08.2021. Úprava rozpočtu 

spočíva vo zvýšení predpokladaného výnosu dane k 31.12.2021 a navýšenie príjmov o účelovo prijaté 

finančné prostriedky k 31.08.2021.  Rozpočtové opatrenie č.5/2021 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

 

Rozpočtové opatrenie č.5/2021 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 439 571,00 317 892,11 

*2 2-kapitálový rozpočet            0,00     2 000,00     2 000,00 

*3 3-finančné operácie   41 079,00   82 436,00   42 199,70 

Spolu  430 000,00 524 007,00 362 091,81 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 399 947,00 233 956,95 

*2 2-kapitálový rozpočet   56 179,00 102 960,00   40 460,95 

*3 3-finančné operácie   21 100,00   21 100,00   26 399,80 

Spolu  430 000,00 524 007,00 300 817,70 

 

 

 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 121/2021 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.52021 k 31.08.2021 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

                                                

6.) Prehľad hospodárenie k 30.06.2021. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov za 1.polrok 2021  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 30.06.2021 

tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

Prehľad hospodárenia – čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

            

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 388 921,00 425 577,00 245 092,31 58 

2 2-kapitálový rozpočet 0 2 000,00 2 000,00 100 

3 3-finančné operácie 41 079,00  82 436,00 39 282,67 48 

Spolu   430 000,00 510 013,00 286 374,98 56 

        

Výdaje       

1 1-bežný rozpočet 352 721,00 390 343,00 169 278,15 43 

2 2-kapitálový rozpočet 56 179,00 98 570,00 31 025,22 31 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 19 512,84 92 

Spolu   430 000,00 510 013,00 219 816,21 43 

 

Obecné zastupiteľstvo                                                 

Uznesením č. 122/2021 

berie na vedomie 

prehľad hospodárenia k 30.06.2021 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

7.) Zmarené investície – návrh na vyradenia 

 

Poslancom obecného zastupiteľstva bol doručený materiál –  Odpísanie zmarených investícií, ktorý 

tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Tieto investície sa týkajú v prevažnej miere projektov, ktoré bolo potrebné zabezpečiť pre plánované 

investičné akcie a tiež ako príprava pre podanie žiadostí na financovanie projektov z EÚ. Nakoľko sa 

investičné akcie nezrealizovali alebo žiadosti na projekty neboli úspešné, je potrebné uvedené 

projekty odpísať ako zmarené investície a tak zreálniť hodnotu majetku, pretože aj táto účtovná 

položka vchádza do hodnoty majetku. 

Poslancom bol  v písomných podkladoch doručený návrh na odpísanie. Starosta obce sa uistil, že 

k predloženému návrhu niet viac pripomienok, doplňujúcich alebo pozmeňujúcich návrhov.  

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Návrh na odpísanie  z účtovného stavu  obce – dlhodobý hmotný majetok – nedokončené investície je 

nasledovný:  

 

Projekty: 

Názov Rok Čiastka v EUR 

Výstavba multifunkčného ihriska 2016  1 980,00 

Rekonštrukcia kultúrneho domu 2002 - 2016 43 890,00 

Verejná zóna fitnes ihrisko 2016 2 064,00 

Kanalizácia priehradka 2007  269,37 

Spolu:                 48 203,37 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 123/2021 

schvaľuje 

odpísanie nedokončených investícii z majetku obce v celkovej hodnote 48 203,37 EUR 

(štyridsaťosemtisícdvestotri 37/100 eur )  podľa predloženého zoznamu 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

8.) VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Neporadza. 

 

V súvislosti so zmenou zákona o pohrebníctve sme pristúpili k príprave VZN č.1/2021 o ochrannom 

pásme pohrebísk obce Neporadza. Nakoľko nový zákon o pohrebníctve ruší od 01. 04. 2020 doterajší 

právny predpis, ktorý upravoval šírku ochranného pásma cintorínov v SR, každá samospráva si môže 

určiť túto hranicu vlastným VZN, inak by šírka ochranného pásma od 01. 04. 2020 bolo novelou 

zákona o pohrebníctve zrušená.   

Navrhované ochranné pásmo pre obec Neporadza je stanovené na 20 m od hranice pozemku cintorína. 

Návrh VZN č.1/2021 bol zverejnený dňa 10.08.2021 na úradnej tabuli obce a na web stránke obce na 

pripomienkovanie po dobu 15 dní. Nakoľko neboli žiadne pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 124/2021 

schvaľuje 

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Neporadza a určuje šírku ochranného 

pásma 20 metrov od hranice pozemkov jednotlivých pohrebísk.  

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

9.) Výzva Environmentálneho fondu na rozšírenie verejného vodovodu. 

 

Starosta obce informoval poslancov,  že Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na 

podporné programové aktivity na rok 2021 formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2021, ktorá  

umožňuje financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov)  pri 

dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov 

projektu. Žiadosť je potrebné podať do 30.10.2021. 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 125/2021 

schvaľuje 

podanie žiadosti o dotáciu v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadosti o poskytnutie 

dotácie na podporné programové aktivity“  

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

10.) Rôzne. 

A.) Starosta informoval poslancov o zmenách, ktoré sa pripravujú vo VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad. Najvýraznejšou zmenou bude zvýšenie poplatku za 

komunálny odpad z dôvodu zvýšenia ceny za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu.  Výška 

poplatku sa bude odvíjať od výšky nákladov za vývoz a uskladnenie, preto poslanci poverili 

ekonómku o pripravenie podkladov – nákladov v súvislosti s vývozom, uskladnením a inými 

výdavkami obce na komunálny odpad. 

B.) Starosta informoval poslancov o výmene lám verejného osvetlenia v ulici Bednárová za LED-

lampy. Lampy, ktoré budú funkčné, budú použité ako náhradné na výmenu ostatného verejného 

osvetlenia. 

 

 

11.) Diskusia a záver. 

 Diskusia prebiehala  počas  jednotlivých bodov  programu. Na záver starosta obce poďakoval 

prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Jozef Bednár                                                 _________________________ 

 

                                              

                        Martin Richtárech                                          __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

     


