
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

 

    Zápisnica z 2. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 12.12.2018             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu, 

Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav,  

Richtárech Martin,  

Štefánková Janka,  

Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený:  

 

Richtárech Jozef 

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  6 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 Žáčik 

                                                    Martin Richtárech   

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

    

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

          Kontrolu plnenia uznesení z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ vykonal zástupca 

starostu obce Neporadza Cmarko Pavol. Konštatoval, že uznesenia z 1.zasadnutia sú splnené.  
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4.)  Zriadenie komisií, voľby predsedov a členov. 

 

         Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že každá komisia sa skladá z predsedu 

komisie  a členov komisie. Prečítal návrh, ktorý bol konzultovaný s poslancami. 

Obec Neporadza má tieto komisie:     Komisia výstavby a ÚP, ŽP 

                                                             Komisia finančná, správy obecného majetku 

                                                             Komisia sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu 

                                                             Komisia na ochranu verejného poriadku 

                                                             Komisia na ochranu verejného záujmu 

Do týchto komisií boli navrhnutí títo predsedovia a členovia: 

  

Komisia výstavby a ÚP, ŽP    predseda:  Miroslav Katrinec                               

                                                 členovia:  Martin Richtárech, Jaroslav Gešvantner, 

                                                                 Juraj Poláček, Ing. Ondrej Cmarko, Jozef Peťovský 

Komisia finančná, správy obecného majetku  predseda:  Jozef Richtárech 

                                                    členovia:   Katarína Hanincová, Anna Kopecká, 

                                                                                           Mária Backová,  Ing. Peter Marko 

                                                                                           Lívia Laššová 

             

Komisia sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu   predseda:   Janka Štefánková 

                                           členovia:   Mgr. Monika Žáčiková, Katarína Hanincová,                             

                                                                       Lýdia Žáčiková, Peter Gulár, Martin Richtárech                                                                                             

                        

Komisia na ochranu verejného poriadku:   predseda:  Pavol Žáčik 

                                               členovia:  Janka Štefánková, Pavol Cmarko,  

                                                                                     Ján Rychtárech, Roman Pisch 

 

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára, ktorá sa zriaďuje  v zmysle 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Do tejto komisie boli delegovaní:   Pavol Cmarko - KDH,  

Miroslav Katrinec - SNS , Jozef Richtárech – nezávislý kandidát. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 4/2018-NOZ 

 s ch v a ľ u j e 

zriadenie komisií v Obci Neporadza, voľby predsedov a členov 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov . 

 

 

5.) Určenie platu starostu. 

  

V tomto bode boli poslanci oboznámení s platom starostu obce. V zmysle § 3 zákona NR SR 

č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického  
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úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku  podľa § 4 ods.1 podľa počtu 

obyvateľov obce (od 501-1000 obyvateľov koeficient 1,83 tzv. základný mesačný plat). Plat 

patrí starostovi odo dňa zloženia sľubu. 

Nakoľko návrh na zvýšenie nebol predložený, preto sa v tomto bode rokovania nehlasovalo. 

 

6.)  Rôzne 

 

A. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017. 

 

       Kontrolórka obce Neporadza Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán 

kontrolnej činnosti na I.polrok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.5/2018-NOZ 

berie na vedomie 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019  

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

B. Informácia o uzatvorení dohody o vykonaní práce. 

       Starosta informoval prítomných poslancov o uzatvorení dohody o vykonaní práce s 

 p. Jurajom Poláčkom pre práce vodiča motorového vozidla – traktor ZETOR, odhrn snehu. 

Dojednaná odmena je 12 €/hod. pred zdanením. 

Dohoda je uzatvorená do 31.03.2019. 

 

C.Predĺženie pracovnej zmluvy p. Rudolf Beleščák. 

 

       Starosta navrhol predĺženie pracovnej zmluvy p. Rudolfovi Beleščákovi do 30.06.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.6/2018-NOZ 

s ch v a ľ u j e 

predĺženie pracovnej zmluvy p. Rudolf Beleščák do 30.06.2019 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

D.) Využitie priestorov v KD. 

 

       Starosta informoval, že priestory v kultúrnom dome budú i naďalej využívať občianky 

našej obce pre cvičenie zumby a jumpingu v dňoch pondelok a stredu. 

 

E.) Výpoveď nájmu bytu. 

 

      Dňa 26.11.2018 bola doručená na obecný úrad výpoveď nájomnej zmluvy p. Soni 

Fialovej z bytu č.12 v nájomnom dome  v Neporadzi č.118. Nájom sa skončí dňa 28.2.2019. 

Obecný úrad osloví ďalších uchádzačov a zistí možný záujem  o voľný byt. 
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F.)  Delegovanie člena do Rady školy v MŠ Neporadza. 

 

     Nakoľko sa poslanecký mandát skončil p. Jozefovi Dlábikovi, ktorý bol členom v RŠ MŠ 

Neporadza, je treba doplniť nového člena delegovaného z poslancov OZ.  

Za nového člena do RŠ MŠ v Neporadzi bol delegovaný poslanec Miroslav Katrinec. 

 

7.)  Diskusia 

 

      V diskusii sa poslankyňa Štefánková informovala o zabíjačke v obci. Poslanec Martin 

Richtárech navrhol termín 1.-2. marca 2019. Ďalej navrhol, že v sobotu 2. marca by mohol 

byť v obci sprievod masiek, ktorý by skončil v kultúrnom dome a následne by bol predaj 

zabíjačky spolu s fašiangovou zábavou. 

      Poslanec Pavol Žáčik podotkol, že by bolo dobré dokúpiť do kultúrneho domu vedrá 

a metly na upratovanie. 

      Poslanec Miroslav Katrinec pripomenul, že v roku 2019 bude 100. výročie založenia DHZ 

v Neporadzi a zároveň aj 750. výročie prvej zmienky názvu Obce Neporadza. Navrhol, aby sa 

tieto dve oslavy spojili do jednej.  

     

 

8.)  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                                     _________________________ 

 

                                              

                        Pavol Žáčik                                                 __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


