
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 24.06.2021             

                       o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

Katrinec Miroslav, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení :  

 

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, 

 

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:       Miroslav Katrinec  

                                                    Janka  Štefánková 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza Pavol 

Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

 

4.)  Záverečný účet obce Neporadza za rok 2020, stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu. 

 

Záverečný účet obce za rok 2020 bol  zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce dňa 

31.05.2021 a zaslaný poslancom OZ na pripomienkovania. Počas doby zverejnenia neboli podané 

žiadne pripomienky a námietky. Poslanci na zasadnutí OZ prerokovali návrh záverečného účtu. 

Kontrolórka obce prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020, kde odporučila prítomným 

poslancom obecného zastupiteľstva schváliť záverečný účet bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 108/2021      

 a)  berie  na  vedomie 

               Stanovisko hlavného kontrolóra obce Neporadza Ing. Ľudmily Kopeckej  

                k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2020 a odporučenie obecnému  

                zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za rok 2020  bez výhrad. 

   

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov 

 

 

    Uznesením č. 109/2021 

b)  schvaľuje 

          1)  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Neporadza za rok 2020  

               bez výhrad  

          2)  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

               vo výške 48 429,05  Eur 

   

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

5.) Čerpanie rezervného fondu v roku 2021. 

 

Starosta obce podal návrh na čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2021 

v celkovej výške 28 400 Eur: 

a) 18 000,- Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu 

stavby „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu“,  

b) 10 400,- Eur spoluúčasť pri realizácii projektu „Výmena krytiny ZŠ Neporadza“ 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

                                                Uznesením č. 110/2021      

schvaľuje 

a) čerpanie rezervného fondu vo  výške 18 000,- Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie na realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu“,  

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov 
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                                               Uznesením č. 111/2021 

schvaľuje 

b) čerpanie rezervného fondu vo  výške 10 400,- Eur spoluúčasť pri realizácii projektu „Výmena 

krytiny ZŠ Neporadza“ 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

6.) Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

 

Ekonómka obce podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.2/2021 k 31.03.2021. Úprava rozpočtu 

spočíva vo zvýšení schváleného rozpočtu navýšením príjmov o dotácie prijaté v roku 2021 a zároveň 

i zvýšenie výdavkov. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 406 723,00 122 023,53 

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

*3 3-finančné operácie 41 079,00 54 036,00 6 163,67 

Spolu  430 000,00 460 759,00 128 187,20 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 371 880,00 76 947,63 

*2 2-kapitálový rozpočet 56 179,00 67 779,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 9 860,31 

Spolu  430 000,00 460 759,00 86 907,94 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 112/2021 

berie na vedomie 

 

rozpočtové opatrenie č.2/2021 k 31.03.2021 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

7.) Rozpočtové opatrenie č.3/2021. 

 

Ekonómka obce podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.3/2021 k 31.05.2021. Úprava rozpočtu 

spočíva vo zvýšení schváleného rozpočtu navýšením príjmov o dotácie a dary prijaté v roku 2021 

a zároveň i zvýšenie účelovo určených výdavkov a presuny medzi rozpočtovými položkami. Úprava  

rozpočtu spočíva i v navýšení príjmov a výdavkov na základe schváleného čerpania rezervného fondu  

na rok 2021. Čerpanie bolo schválené  v bode 5 tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 tvorí 

prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

 Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 414 521,00 210 319,92 

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

*3 3-finančné operácie 41 079,00 82 436,00 20 522,26 

Spolu  430 000,00 498 957,00 232 842,18 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 379 578,00 134 116,50 

*2 2-kapitálový rozpočet 56 179,00 98 279,00 11 600,00 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 16 311,29 

Spolu  430 000,00 460 759,00 86 907,94 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 113/2021 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č.3/2021 k 31.05.2021. 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

8.) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

 

Dňa 17.06.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Branislava Dúžeka o predĺženie nájomnej 

zmluvy č.1/N/2020 uzatvorenej dňa 15.07.2020 na dobu 1 roka. Predmetom zmluvy je prenájom 

obecného pozemku par. č.154  v k.ú. Rožňová Neporadza zapísanom na LV č.1. Na uvedenom 

pozemku p. Dúžek prevádzkuje záhradkárske potreby a chcel by ich prevádzkovať naďalej. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 114/2021 

schvaľuje 

predĺženie nájomnej zmluvy 1/N/2020 p. Branislavovi Dúžekovi, bytom Opatovská 161, 911 01 

Trenčín, IČO 40 194 558 na dobu 10 rokov za tých istých podmienok  

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

 

9.) Žiadosť o nájom nebytového priestoru. 

Dňa 17.06.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Branislava Dúžeka  o nájom nebytového 

priestoru, ktorý sa nachádza v budove obecného úradu a je využívaný ako predajňa záhradkárskych 

a chovateľských potrieb. V súčasnosti je zmluva uzatvorená s p. Erikou Dúžekovou a  

prevádzkovateľom je p. Branislav Dúžek od roku 2017, ktorý by chcel i naďalej uvedený priestor  
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využívať na záhradkárske a chovateľské potreby pod svojou živnosťou, v prípade ak sa dané priestory 

uvoľnia.  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 115/2021 

berie na vedomie 

žiadosť p. Branislava Dúžeka, bytom Opatovská 161, 911 01 Trenčín, IČO 40 194 558 o nebytové 

priestory v budove obecného úradu  

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

10.) Rozšírenie Miestnej akčnej skupiny Inovec. 

 

Starosta informoval o možnosti rozšírenia MAS-ky Inovec o obce Mikroregiónu Machnáč. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 116/2021 

schvaľuje 

vstup Obce Neporadza do Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Inovec so sídlom Mníchova 

Lehota č.67 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

11.) Okresná prokuratúra Trenčín – vyžiadanie spisov. 

 

Dňa 07.06.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť Okresnej prokuratúry Trenčín o zaslanie spisov  

-VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a VZN úprava, obmedzenie alebo 

zakázanie všeobecného užívania povrchových vôd na drobných tokoch a iných vodných útvaroch. 

Starosta informoval poslancov, že VZN o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok máme 

vypracované a schválené a následne aj s potrebnými dokumentami bude zaslané.  

VZN - úprava, obmedzenie alebo zakázanie všeobecného užívania povrchových vôd na drobných 

tokoch a iných vodných útvaroch obec nemá. 

 

12.) Rôzne. 

 

A. Žiadosť o zníženie poplatku za KO. 

 

Dňa 22.06.2021 doručila p. Tatiana Laššová , Maloobchod – rozličný tovar, Neporadza č.107 žiadosť 

o zníženie poplatku za KO pre rok 2021. Svoju žiadosť odôvodnila  zlou pandémickou situáciou od 

roku 2020, ktorá pretrváva aj v roku 2021. Z toho dôvodu mala pracovnú dobu svojej prevádzky 

skrátenú a odpad triedila.   
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 117/2021 

schvaľuje 

 

zníženie poplatku za KO pre rok 2021 pre p. Tatianu Laššovú, Maloobchod – rozličný tovar, 

Neporadza 107, kde výšku  poplatku stanovili na 40 Eur. 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

B. Sťažnosť obyvateľov Žabskej ulice. 

 

Dňa 19.05.2021 bola doručená sťažnosť obyvateľov Žabskej ulice v zastúpení Jánom Rychtárechom, 

bytom Neporadza č.345, kde poukazujú na vypúšťanie fekálie do potoka z Hornej Studne neznámym 

občanom. Neznesiteľný zápach im znemožňuje vetranie. Preto žiadajú OZ o prešetrenie danej  

skutočnosti a zistenie vinníka. OZ sa dohodlo, že predseda komisie na ochranu verejného poriadku  

p. Jozef Bednár má zvolať komisiu a danú situáciu preveriť. 

 

C. Upozornenie na plnenie povinnosti zo zmluvy o spolupráci a návrh riešenia 

 

Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 18.05.2021 došlo na obecný úrad upozornenie od 

Západoslovenskej distribučnej na plnenie povinnosti zo zmluvy o spolupráci z roku 2011 a návrh na 

riešenie, kde sa obec zaviazala zabezpečiť pripojenie najmenej 70% odberných miest v ulici k cintorínu 

Bošianska Neporadza. Obec zabezpečila  50% pripojenia odberných miest, čím vznikol nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 14 827,50 Eur. Nakoľko bolo potrebné danú situáciu urýchlene 

riešiť, starosta si dohodol osobné stretnutie, kde bolo navrhnuté jedno z riešení uzatvoriť jednu 

hromadnú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy čo predstavuje pripojenie 9 odberných miest 

a zaplatiť poplatok za pripojenie vo výške 1 887,30 Eur. Na základe týchto skutočností bola uzatvorená 

nová Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení, kde sa pripojí 9 odberných miest a zaplatí 

sa poplatok za pripojenie. 

 

D. Odovzdanie majetku obce do prevádzky TVK. 

  

Dňa  30.04.2021 bola skolaudovaná vodná stavba „ Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza 

– K cintorínu Bošianska Neporadza“ a následne bola podaná žiadosť na TVK a.s. o uzatvorenie zmluvy 

o prevádzkovanie verejného vodovodu  v celkovej dĺžke 156,11 m. K uzatvoreniu zmluvy je potrebný 

súhlas OZ s odovzdaním majetku obce do ich prevádzky. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 118/2021 

schvaľuje 

odovzdanie obecného majetku - verejného vodovodu K cintorínu Bošianska Neporadza o celkovej 

dĺžke 156,11 m do prevádzky Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 
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E. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

 

Kontrolórka obce Neporadza Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2021. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.119/2021 

berie na vedomie 

 

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021  

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

7.)  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:   Miroslav Katrinec                                         _________________________ 

 

                                              

                        Janka Štefánková                                          __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

     


