
  Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 30.03.2021             

           o 18.00 hod. v knižnici v budove Základnej školy v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Pavol Cmarko, Hanincová Katarína, Bednár Jozef, 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, 

kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  7 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:     Pavol Cmarko  

         Katarína Hanincová 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Jana Mináriková 

 

 

3.) Kontrola plnenia uznesení. 

 

 Kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce 

Neporadza Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia z 15. zasadnutia sú splnené. Bližšie 

informácie k jednotlivým uzneseniam podal starosta obce.  

 

4.) Zníženie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu 

 Starosta obce oboznámil poslancov OZ o možnosti zapojenia sa do výzvy zníženia 

energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Informoval, že uvedenú výzvu konzultoval 

so spoločnosťou AE group Piešťany. Zástupca spoločnosti sa bol pozrieť na budovu kultúrneho 

domu a predložil predbežnú cenovú kalkuláciu za vypracovanie, predloženia a realizáciu 

uvedeného projektu. Išlo by o výmenu okien, vonkajších dverí, opláštenie budovy KD. 

Prebehla by rekonštrukcia podláh, stropu, strechy, kúrenia a rozvodov el. vedenia. 

Predpokladané náklady by boli vo výške 1 000 000,- Eur, čo by bolo financované 

z nenávratného finančného príspevku, pričom spoluúčasť vo výške 5%. Z rozpočtu obce by sa 
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financovala rekonštrukcia vnútorných priestorov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 106/2021 

S c h v a ľ u j e 
Schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu zníženie energetickej náročnosti 

budovy kultúrneho domu v Neporadzi v zmysle plánovanej výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, 

operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky 

efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, konkrétny cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov. 

počtom hlasov 7 prítomných poslancov. 

 

 

 

5.) Nákup osobného motorového vozidla 

 

      Už v minulosti sa poslanci OZ zaoberali potrebou kúpiť na obec motorové vozidlo, či už 

staršie alebo nové. Ak sa zakúpi staršie vozidlo, predpokladáme, že časom sa do neho musí 

investovať, čím by sa zvýšili celkové výdavky na servis vozidla. Aj z tohto dôvodu by bolo 

výhodnejšie zakúpiť nové motorové vozidlo, ktoré je v záruke a nepredpokladajú sa ďalšie 

výdavky na servis. Na základe prieskumu starosta navrhol osobné motorové vozidlo značky 

Dácia Sandero v predpokladanej cene do 12 000,- Eur. V súčasnej dobe starosta obce využíva 

na pracovné cesty svoje osobné motorové vozidlo. Pre chod obce je nevyhnuté, aby obec 

vlastnila vozidlo, využívalo by sa na pracovné cesty starostu obce ale i zamestnancov obce 

Neporadza. Čo sa týka financovania, buď formou leasingu, kde by sa cena však navýšila o 

úroky, alebo z Rezervného fondu obce Neporadza nakoľko ide o kapitálový výdavok. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 107/2021  

 

S ch v a ľ u j e 

kúpu osobného motorového vozidla značky Dácia Sandero v predpokladanej cene do 12 000,- 

Eur z prostriedkov Rezervného fondu obce Neporadza 

Za: Pavol Cmarko, Jozef Bednár, Katarína Hanincová, Jozef Richtárech, Janka 

Štefánková,  Pavol Žáčik  

Zdržal sa: Miroslav Katrinec 

 

 

6) Rôzne 

a) Starosta obce informoval poslancov o ponuke na predaj spoluvlastníckeho podielu na 

nehnuteľnosti:  parcela „E“,č.p. 1031, k.u. Bošianska Neporadza, od spoločnosti Slovak Estate 

s.r.o., Bratislava. Uvedená parcela má výmeru 2 195 m2. Ide o pozemok v areály TJ Neporadza. 

Spoločnosť Slovak Estate je vlastníkom 1/60, čo predstavuje rozlohu približne 30m2. 

Predkupné právo na uvedenú časť pozemku majú však ostatní vlastníci o čom budeme vlastníka 

informovať.  
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b) P. Bednár bol oslovený obyvateľmi obce otázkou: kam s odpadom, ako sú konáre zo stromov 

a kríky? Starosta navrhol uvedený odpad vyviezť ku senníku za ihrisko TJ. Keď sa tam bude 

nachádzať väčšie množstvo, obec zabezpečí vývoz tohto odpadu. 

 

 

10.)  Záver. 

                   
     Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

 

Overovatelia:   Pavol Cmarko                                              _________________________ 

 

                                              

                        Katarína Hanincová                                    __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Jana Mináriková                                        __________________________ 
 

 

 


