
Zápisnica 

z 12. riadneho  zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 20. 7.2012 

o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ  Neporadza. 

 
Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu,  Bednár Ján, Dlábik Jozef 

Hanincová Katarína,  Štefánková Janka,  Ing. Kopecká Ľudmila 

 

Ospravedlnení: Ing. Vladislav Jakubek, Juraj Laššo  

Program : 

1. Otvorenie. 

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

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

Za overovateľov boli určení:  Katarína Hanincová a Jozef Dlábik. 

Za zapisovateľku bola určená Štefánková Janka.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia.  

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

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

 Kontrolu plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p. 

Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 8 a 9/2012 boli zrealizované. 

 

4.  Novelizácia Štatútu obce Neporadza 

 Starosta obce informoval, že Okresná prokuratúra v Trenčíne si vyžiadala od obce dňa 

14. 6.2012 k preskúmaniu schválený Štatút obce.  Dňa 26. 6.2012 bolo obci zaslané 

upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušenia ustanovenia § 11, § 11b, §12, §13, 

§13b, §14 až §16, §25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  Starosta obce oboznámil poslancov so znením upozornenia. 

Na základe uvedeného starosta obce predložil na schválenie návrh Štatútu obce s vykonaním 

úprav v zmysle zákona. Návrh Štatútu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce na 

pripomienkovanie. Počas doby zverejnenia neboli podané pripomienky k návrhu. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 10/2012 

 

a) b e r i e   n a    v e d o m i e   

upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušenia ustanovenia § 11, § 11b, §12, §13, 

§13b, §14 až §16, §25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v Štatúte obce Neporadza.   

b) s c h v a ľ u j e 

novelizáciu Štatútu obce Neporadza v zmysle predloženého návrhu (príloha č. 1)  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

5.  Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.06.2012 

Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené podrobné čerpanie rozpočtových 

prostriedkov obce k 30. 6.2012 a úprava rozpočtu obce.  

 



Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 11/2012 

a) b e r i e   n a    v e d o m i e    
 

Čerpanie rozpočtu obce Neporadza  k 31.06.2012 nasledovne (príloha č. 2):  

 
 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
rozpočtu 

príjmy spolu 563 393,–€ 575 251,–€ 142 207,29,–€ 

výdaje spolu  563 393,–€ 575 251,–€ 124 757,38,–€ 
 

b) s c h v a ľ u j e   

zmeny rozpočtu obce na rok 2012 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o poskytovaní terénnych sociálnych služieb 

a úhrade za poskytované terénne sociálne služby 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 14. 6.2012 poslanci schválili Návrh VZN 

č. 1/2012 o poskytovaní terénnych sociálnych služieb a úhrade za poskytované terénne 

sociálne služby  

Obecné zastupiteľstvo  

 

     Uznesením č. 12/2012  

S c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o poskytovaní terénnych sociálnych služieb a úhrade 

za poskytované terénne sociálne služby (príloha č. 3)  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7. Rôzne 

a) Poslankyňa Janka Štefánková pripomienkovala vývoz skla pri obchode p. Matúšovej 

v časti Bošianska Neporadza. 

b) Starosta obce informoval o vykonávaných prácach v obci pri údržbe verejného 

priestranstva, cintorínov, príprave prác na oplotení areálu materskej školy. 

 

8. Diskusia.   

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

Neporadza“. 

  

9. Záver. 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

Zapisovateľka : Janka Štefánková  

Zástupca starostu :                                                                                Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                       Marián  Kopecký  

 

                                Overovatelia: Katarína Hanincová                        ........................ 

 

                                                       Jozef  Dlábik                 ......................... 

 


