
Zápisnica 

z 10. riadneho  zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 27. 4.2012 

o 19.00hod. 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,   

 

Ospravedlnený:  Ing. Kopecká Ľudmila  

Program : 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú 

prítomní všetci  členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

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

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.  

 Starosta obce informoval o vyriešení sťažnosti manželov Cígerových, Neporadza č. 37 

o usporiadanie vlastníckych vzťahov v pozemkom, podaním žiadosti na komisiu ROEP.  

 

4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011, správa audítora, stanovisko kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce za rok 2011 

 Dňa 27. marca 2012 bol na úradnej tabuli obce zverejnený Záverečný účet obce 

Neporadza za rok 2011 na verejné pripomienkovanie. K záverečnému účtu vypracovala 

stanovisko Ing. Ľudmila Kopecká, kontrolórka obce. Audítorka Ing. Mária Duvačová 

vykonala audit účtovnej závierky obce k 31.12.2011 a overenie súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou. Pracovníčka obce podala informácie k jednotlivým častiam 

záverečného účtu a oboznámila s návrhom na rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia 

obce za rok 2011. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 4/2012 

 

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

 správu nezávislého audítora Ing. Márie Duvačovej o vykonaní overenia účtovnej 

závierku obce Neporadza a overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  

  stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Neporadza, ktorá odporučila 

obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2011 bez výhrad. 

 

S c h v a ľ u j e 

a)   Záverečný účet obce Neporadza za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad  

b) rozdelenie prebytku rozpočtu v sume 57 489,05€  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený 



o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 54 326,68 €   po úprave vo výške 3 162,37 sa 

použijú na tvorbu rezervného fondu obce Neporadza  

c) čerpanie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu istiny úveru Komunál vo výške 

2 846,13 €  /slovom dvetisícosemstoštyridsaťšesť 13/100 eur/  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

5.  Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.03.2012 

  

Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené podrobné čerpanie rozpočtových 

prostriedkov obce za 1. štvrťrok 2012.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

     Uznesením č. 5/2012 

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

Čerpanie rozpočtu obce Neporadza  k 31.03.2012 nasledovne:  

 
 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
rozpočtu 

príjmy spolu 563 393,–€ 564 644,–€ 78 703,–€ 

výdaje spolu  563 393,–€ 564 644,–€ 66 704,–€ 
 

 

6. Rozhodnutie o plate starostu obce v súlade s novelizáciou zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest 

Na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 6. 3.2012, ktorým 

bola oznámená výška priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 

v roku 2011  a v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.  sa k 1. 1.2012 prepočítal plat starostu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 

     Uznesením č. 6/2012  

 

U r č u j e  

v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v v hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ 

SR za predchádzajúci kalendárny rok (786,-€) a násobku podľa § 4, ods. 1, bod 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Neporadza je 1,65 vo 

výške 1 297,-€ 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7. Rôzne 

a) Valné zhromaždenie Stavebnej spoločnosti Neporadza 

Starosta obce informoval o priebehu a výsledkoch valného zhromaždenia obchodnej 

spoločnosti Stavebná spoločnosť Neporadza s. r.o., ktorú zriadila obec a o schválení výsledku 

hospodárenia za rok 2011 v spoločnosti. 



  

b) Výsledok inšpekčnej činnosti  

Dňa 27. 3.2012 vykonala Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Trenčín 

následnú inšpekciu zameranú na stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo vybraných 

predmetoch v základnej škole. 

 

c) Požiadavka občanov na riešenie zvýšenej hlučnosti  

Zástupca starostu p. Cmarko predniesol požiadavku občanov o riešenie  problému 

nadmerného hluku, ktorý spôsobujú mladí motocyklisti. Občania požiadali poslancov OZ 

o pomoc, nakoľko mládež po obci  chodí v skupinách na motorkách čím spôsobujú nadmerný 

hluk. Často jazdia  na motorkách i deti bez vodičského oprávnenia. Pán Bednár upozornil na 

možné úrazy, ktoré sa môžu deťom stať. Poslanci hľadali spoločné riešenie tejto situácie. 

Navrhli apelovať hlavne na rodičov detí, prípadne uskutočniť v obci pohovor zástupcov 

polície so školopovinnými deťmi a ich rodičmi. Starosta obce pripomenul, že podobné 

problémy sú v každej obci, ale obec nemá právne prostriedky na pokutovanie, pretože sa 

jedná o porušovanie zákona o cestnej premávke, nad ktorým dohliada štát. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 7/2012 

 

 

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

 

a) informáciu o výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti Stavebná spoločnosť 

Neporadza s. r. o. – Hospodársky výsledok za rok 2011 bola strata vo výške 15,92€   

  

b)  informáciu o vykonanej inšpekcií v Základnej škole Neporadza 

 

c) požiadavku občanov na pomoc pri riešení problému s nadmernou hlučnosťou, ktorú 

spôsobujú motocyklisti. 

 

 

10. Diskusia.   

Poslanci sa zaujímali o priebeh a realizáciu projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Neporadza“, prípravu podujatia ku dňu detí, vykonávanie prác pri údržbe verejnej zelene 

a majetku obce na základe dohôd o vykonaní práce a starosta informoval možnosti vytvoriť 

pracovné miesto na obdobie dvoch rokov a finančným príspevkom z úradu práce, ktorý je 

podmienený prijatím zamestnanca evidovaného na úrade práce. 

 

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: Ing. Vladimír Jakubek                         ........................ 

 

                                                       Janka Štefánková               ......................... 


