
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

   

  Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 25.10.2019             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu, 

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení :  

Katrinec Miroslav 

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov, kontrolórku obce a hosťa JUDr. Annu Chudú. Konštatoval, že sú prítomní  6 zo 7  

poslancov  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

        Starosta obce navrhol zmenu programu, kde sa vymenil bod 3 a bod 4, čo poslanci 

schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:      Jozef Bednár 

                                                    Martin Richtárech 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Mgr. Jana Mináriková 

 

 

3.)  Protest prokurátora, návrh VZN č. 3/2019 o organizácií miestneho referenda. 

 Pani prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne JUDr. Anna Chudá ozrejmila 

obecnému zastupiteľstvu problém VZN č.1/2017 o organizácií miestneho referenda, v ktorom 

boli zakomponované neaktuálne znenia zákonov v §1 bod 5 a 6. Informovala, že zákon 

o miestnom referende nemá svoj volebný zákon a preto sa riadi zákonom č. 180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  Poučila poslancov OZ o správnosti nových VZN, upozornila na  to ,že 

vo VZN sa zákony doslovne nevypisujú. Je potrebné si vždy preveriť platnosť zákonov. Dbať 

na to čo nám umožňuje zákon. P. poslankyňa Štefánková sa informovala na čas zmeny zákona. 

Pani prokurátorka ozrejmila, že zákon bol novelizovaný k 30.6.2015 a VZN č. 1/2017 bolo 

prijaté v roku 2017. 

 Na základe uvedených informácií predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu 
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Návrh VZN č.3/2019 o organizácií miestneho referenda na schválenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.31/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o organizácií miestneho referenda  

počtom hlasov 6  prítomných poslancov . 

 

 

4.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

          Kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce 

Neporadza Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia zo 6.zasadnutia sú splnené.  

 

 

5.) Úprava rozpočtu k 30.9.2019 - rozpočtové opatrenia č.7/2019. 

 

       Bližšie informácie k úprave rozpočtu k 30.9.2019 podala ekonómka obecného úradu Mgr. 

Jana Mináriková. Úprava rozpočtu spočívala v presune medzi rozpočtovými položkami, 

zníženie normatívneho financovania Základnej školy, zvýšenie rozpočtovej položky dani 

z príjmov a zníženie príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu o sumu 22 000,-Eur. 

Rozpočtové opatrenie č.7/2019 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

  

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 368 538,00 393 596,00 313 071,08 

*2 2-kapitálový rozpočet 29 992,00 77 754,00 47 762,00 

*3 3-finančné operácie 32 000,00 20 000,00 28 954,98 

Spolu  430 530,00 491 350,00 389 788,06 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 316 412,00 363 470,00 284 145,06 

*2 2-kapitálový rozpočet 93 492,00 60 622,00 11 661,60 

*3 3-finančné operácie 20 626,00 67 258,00 76 676,55 

Spolu  430 530,00 491 350,00 372 483,21 

 

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.32/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

Rozpočtové opatrenie č.7/2019  

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 
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6.) Návrh finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2020, 2021, 2022 

 Starosta obce predložil návrh finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 

2020,2021,2022. Návrh rozpočtu na rok 2020 sa predkladá bez programovej štruktúry. Návrh 

rozpočtu na roky 2021-2022  je orientačný a bude sa v mimoriadnych a odôvodnených 

prípadoch upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri návrhu rozpočtu obce – bežný rozpočet 

sa vychádzalo z plnenia rozpočtu v rokoch 2017, 2018 a očakávanej skutočnosti roku 2019.  

Návrh finančného rozpočtu na roku 2020,2021,2022 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Návrh rozpočtu bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15 dní na pripomienkovanie. 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 33/2019  

 

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

predložený návrh finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2020, 2021, 2022.  

 

 

7.) Návrh VZN č. 4/2019 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

      Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Neporadza. Vysvetlil poslancom OZ, že za uloženie zmesového odpadu podľa vytriedenia 

odpadu sa v roku 2020 bude platiť suma 13,- Eur za 1 tonu v tom prípade, ak bude v roku 2019 

vytriedený odpad v rozmedzí 30-40% vytriedených zložiek. Je potrebné, aby občania 

separovali, nakoľko od množstva vyseparovania odpadu sa odvíja poplatok. Poslanec OZ 

p. Richtárech navrhol, aby boli na  smetných nádobách na komunálny odpad umiestnené 

nálepky s informáciou čo nepatrí do komunálneho odpadu.  

 Starosta navrhol tieto zmeny vo VZN: 

a) zmeniť Čl.6. ods.1, 

b) zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 18,- Eur na 22,- Eur,  

c) zmeniť Čl. 7 ods. 5, zvýšenie dne za psa z 3,50 Eur na 5,-Eur 

d) zmeniť Čl. 8 ods. 7, daň za užívanie verejného priestranstva z 0,40 Eur na 0,50 Eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 34/2019  

 

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

predložený návrh VZN č. 4/2019 z navrhnutými úpravami a zmenami 

 

8.)Informácia o výzvach z Enviromentálneho fondu  

 Starosta informoval o možnostiach čerpania financií Enviromentálneho fondu:  



        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

a) vodovod – pri riešení tejto výzvy vznikol problém s platným stavebným povolením. Stavebné 

povolenie je rozpracované a podané na Okresný úrad Trenčín. Bolo potrebné k žiadosti doplniť 

stanovisko TVK, že spravujú vodovod v obci, čo je už vyriešené. Uvedená žiadosť bude podaná 

a následne bude doložené platné stavebné povolenie. 

b) zberný dvor – pri tomto projekte bola jedna z podmienok aj vlastníctvo pozemku, ktorý musí 

byť vo výlučnom vlastníctve obce. Uvedené pozemky sú však vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva Bošianska Neporadza. Starosta navrhol pozemky zameniť za iné obecné 

pozemky. P. Cmarko navrhol, že je nutné informovať o tejto zámene členov spoločenstva na 

výročnej schôdzi Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza. 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 35/2019  

 

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

informáciu o výzvach Enviromnálneho fondu a o podaní žiadostí na rozšírenie verejného 

vodovodu v časti Bošianska Neporadza 

9.) Rôzne  

a) informácia o projektoch riešených cez Úrad práce soc. vecí a rodiny 

  Na ÚPSVaR v Trenčíne boli podané dve žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu 

a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j a aktivačnej činnosti podľa §52a. Obe 

žiadosti boli schválené.  

b) žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Neporadza na rok 2020 

  Na Obecný úrad v Neporadzi bola doručená žiadosť od TJ Slovan Neporadza 

o poskytnutie dotácie vo výške 2 660,- Eur na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.36/2019 

s ch v a ľ u j e 

poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Neporadza vo výške 2 660,- Eur na rok 2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

c) žiadosť o poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov v Neporadzi na rok 2020 

  Na obecný úrad v Neporadzi bola doručená žiadosť Jednoty dôchodcov v Neporadzi 

o poskytnutie dotácie vo výške 200,- Eur na rok 2020. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.37/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

poskytnutie dotácie pre Jednotu dôchodcov Neporadza vo výške 200,- Eur na rok 2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 
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d) informácia o výrube stromov na ihrisko TJ 

 Starosta informoval poslancov OZ o možnostiach odstránenia stromov na ihrisku TJ. 

Musí byť vypracovaný posudok od Štátnej ochrany prírody SR, ide o staré stromy, ktoré 

ohrozujú okolie areálu TJ. Následne je potrebné vyzvať aj Slovenský vodohospodársky podnik, 

zo žiadosťou o výrub týchto drevín. 

e) návrh na vyhotovenie obecného kalendára na rok 2020 

 Starosta podal návrh na vyhotovenie visiaceho obecného kalendára na rok 2020, kde by 

náklady na jeden kus boli cca 3,50 Eur. P. Štefánková navrhla stolový kalendár. Po diskusii sa 

poslanci zhodli na zhotovení stolového kalendára na rok 2020 v počte počet kusov 100. 

 Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.38/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

vyhotovenie stolových kalendárov na rok 2020 v počte kusov 100 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

f) úprava podmienok úveru Komunál 

 Bola doručená ponuka od Prima banky Slovenko a.s., na prehodnotenie úveru Komunál, 

kde by sa znížila úroková sadzba 1% p.a., predĺžila splatnosť úveru o 10 rokov od podpisu 

novej zmluvy, a je tam podmienka navýšenia úveru až do výšky 200 000,- Eur. Bolo navrhnuté 

zvýšenie o 5 000,- Eur. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.39/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu úveru Komunál, výška úveru 105 000,- Eur, doba splatnosti úveru do roku 2029, 

úroková sadzba 1% p.a. 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

g) informácia o možnosti urnového miesta v obci 

 Na základe požiadavky od občana bol prednesený návrh na vybudovanie urnového 

miesta na miestnom cintoríne. Poslanci sa dohodli, že sa na základe obhliadky cintorína určí 

miesto na vybudovanie urnového hája. Ďalej starosta informoval o tom, že zo zákona je 

potrebné vyhotoviť prevádzkový poriadok cintorína a následne je treba riešiť staré hroby, 

o ktoré sa nikto nestará. Diskusia prebehla ohľadom cintorínskych poplatkov, či je možné 

vyberať nájomné za hrobové miesta. Poslanci poverili starostu, zistiť informácie o možnosti 

spoplatnenia hrobových miest na miestnych cintorínoch, aby sa predišlo rozporu zo zákonom. 
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h) bytový dôverník 

 Starosta informoval o novom zákone o bytových dôverníkov v bytových domoch, ktorý 

sa zmenil k 1.7.2019. Bytovým dôverníkom nemôže byť nájomca bytového domu. Dôverníkom 

musí byť vlastník bytového domu, alebo ním poverená osoba.  

ch) Jumping v obci 

 Starosta obce informoval o prvom výročí cvičenia v obci na trampolínach – Jumping. 

Okrem jumpingu sa venujú taktiež tabate, kruhovému tréningu a posilňovaniu. 

a) Starosta obce navrhol spoplatnenie prenájmu budovy KD na cvičenie pre ženy z obce 

Neporadza vo výške 2,- Eur za jedno cvičenie. Uvedené bolo navrhnuté z toho dôvodu, že sa 

zvýšila spotreba el. energie v budove kultúrneho domu.  

b) Je potrebné, aby sa stanovil rozpis prenájmu kultúrneho domu na jednotlivé cvičenia a na 

jednotlivé dni, nakoľko bola požiadavka aj od iných občanov obce na športovú aktivitu – stolný 

tenis. Na základe uvedeného sa dohodlo, že stolný tenis bude v budove kultúrneho domu vždy 

v piatok. Ženy cvičiace Jumping majú kultúrny dom na cvičenie pondelok, stredu a ostatné dni 

na základe dohody s obecným úradom. Prenájom KD na cvičenie nie je možné v tom prípade, 

ak sa v budove KD koná iná spoločenská akcia alebo kar. Cvičenie v budove školy nie je možné 

z dôvodu prevádzkového poriadku Základnej školy. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.40/2019 

s ch v a ľ u j e 

a)poplatok 2,-Eur za jedno cvičenie,  

b)prenájom KD: stolný tenis v piatok, Jumping na základe dohody 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

i) podujatie v obci - Mikuláš 

 Poslanci sa dohodli, že dňa 5.12.2019 spravia pre deti v obci Mikuláša. V tento deň sa 

uskutočnia aj vianočné trhy, ktoré zabezpečí ZŠ a MŠ. Koč a balíčky zabezpečí M. Richtárech 

za pomoci poslancov OZ. 

j)  oplotenie detského ihriska 

 Starosta informoval o potrebe opravy oplotenia detského ihriska. Touto úlohou bol 

poverený poslanec P. Žáčik, ktorý zistí možnosti opravy a následne bude informovať starostu 

obce ako by sa dalo čo najlepšie toto oplotenie vyriešiť.  

10.) Diskusia 

a) Poslanec M. Richtárech informoval o nebezpečnej šachte na cintoríne, ktorú treba opraviť. 

Zabezpečí obecný úrad. 

b) Starosta oboznámil poslancov OZ o financovaní chodu Základnej školy z normatívnych 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a podiel obce na financovaní Základnej školy v Neporadzi. 
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Taktiež, že budova základnej školy je v zlom technickom stave, je potrebné zrekonštruovať 

sociálne zariadenia, strechu školy, osvetlenie a iné udržiavacie práce. 

c) Starosta obce informoval o potrebe zakúpenia kamery na zberný dvor, nakoľko sú podnety 

od občanov, že na zberný dvor vozia odpad aj občania z okolitých obcí. 

d) Starostom obce bol prednesený návrh na odstránenie starého, nahnutého kríža v dolnej časti 

cintorína v Rožňovej Neporadzi. Vzniknutá situácia sa odkonzultuje s farským úradom 

v Motešiciach, ak nebudú žiadne námietky kríž bude odstránený. 

11.)  Záver. 

                   

     Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                         _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                      _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Martin Richtárech                                      _________________________ 

 

                                              

                        Jozef Bednár                                               __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Mgr. Jana Mináriková                                __________________________ 

 

 

 

 


