
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 09.12.2021             

                       o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________  

 

Prítomní : 

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnení :  

Mgr. Ján Haninec  – starosta  

Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav 

1.)  Otvorenie.   

    

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu,  privítal prítomných 

poslancov a kontrolórku obce.  Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

2.)  Schválenie programu. 

 

Zástupca starostu predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:       Pavol Žáčik  

                                                    Jozef Bednár 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ vykonala poslankyňa obce Neporadza Janka 

Štefánková. Konštatovala, že uznesenia sú splnené. 

4.)  Schválenie VZN 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neporadza. 

 

Návrh VZN 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Neporadza bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený  

na webovom sídle dňa 11.11.2021. Poslancom bol návrh VZN vopred zaslaný e-mailom. 

Lehota na predloženie pripomienok uplynula 26.11.2021. K uvedenému dátumu neboli na 

obecný úrad doručené k návrhu VZN žiadne pripomienky.  

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.131 /2021 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

Všeobecne záväzné nariadenie  2/2021 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO  

na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

5.)  Úprava rozpočtu k 30.11.2021. 

 

Úpravu rozpočtu predniesla ekonómka obce Mgr. Janka Mináriková. Podrobný prehľad tvorí 

prílohu č.1 tejto zápisnice. Úprava spočívala v predpokladaných príjmoch a výdavkoch 

k 31.12.2021. 

 

Druh Názov Schválený Upravený 

Príjmy    
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 450 484,00 

*2 2-kapitálový rozpočet     2 000,00     2 000,00 

*3 3-finančné operácie   41 079,00   72 036,00 

Spolu  430 000,00 524 520,00 

Výdaje    

*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 404 960,00 

*2 2-kapitálový rozpočet   56 179,00   98 460,00 

*3 3-finančné operácie   21 100,00   21 100,00 

Spolu  430 000,00 524 520,00 

    

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.132/2021  

s ch v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu k 30.11.2021 vo výške 524 520,- € (päťstodvadsaťštyritisícpäťstodvadsať 

eur). 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

6.)  Schválenie finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2022-2024. 

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Neporadza podala kontrolórka obce Ing. Ľudmila 

Kopecká. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce po 

dobu 15dní. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, kontrolórka obce odporučila prítomným 

poslancom rozpočet na rok 2022 schváliť. Finančný rozpočet na rok 2022 a viacročný 

rozpočet na roky 2023 a 2024 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.  

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.133/2021 

 

 

A.)   s ch v a ľ u j e  

rozpočet Obce Neporadza bez programovej štruktúry na rok 2022 ako vyrovnaný vo výške  

473 000,--€ (slovom štyristosedemdesiattri tisíc eur).  

 

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

1.) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

2.) viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2023-2024. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7.)  Príkaz na inventarizáciu k 31.12.2021. 

 

Nakoľko je potrebné vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v zmysle § 29 a 30 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. k 31.12.2021, starosta stanovil 

dňa 29.11.2021 komisiu v zložení predseda Jozef Bednár, členovia Martin Richtárech a Janka 

Štefánková.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.134/2021 

b e r i e   na   v e d o m i e 

príkaz na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 a 

zloženie inventarizačnej komisie 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

8.)  Výročná správa obce Neporadza za rok 2020 a správa audítora. 

 
Ekonómka obce informovala poslancov OZ, že bola vyhotovená Výročná správa Obce Neporadza 

za rok 2020 a bol vykonaný audit účtovnej závierky Obce Neporadza k 31.12.2020. Kontrolórka 

obce oboznámila prítomných poslancov so správou nezávislého audítora k vykonanému auditu 

účtovnej závierky Obce Neporadza k 31.12.2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.135/2021 

b e r i e   na   v e d o m i e 

1.) Výročnú správu Obce Neporadza k 31.12.2020 

2.) Správu nezávislého audítora Mgr. Ing. Kataríny Šaškovej z vykonaného auditu účtovnej   

     závierky obce Neporadza k 31.12.2020  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

9.)  Rôzne. 

 

A.)  Dňa 29.10.2021 bola na obecný úrad zaslaná Mestom Bánovce nad Bebravou dohoda 

o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času. Jedná sa o poskytnutie úhrad  

 

 

nákladov a to vo výške 18,-€  za obdobie október až december 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.136/2021  

 

b e r i e  na    v e d o m i e 

dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času zaslanú Mestom 

Bánovce nad Bebravou o poskytnutie úhrad nákladov spojených so zabezpečením finančných 

prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku CVČ. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

B.)  P. Roman Kopecký, bytom Neporadza č.118 sa prišiel informovať o možnosti príspevku 

na zakúpenie nového plynového sporáku. V byte č.10 bol ešte pôvodný sporák, ktorý je už 

nefunkčný a bol tam zapojený pri kolaudácii bytovky. Poslanci schválili príspevok vo výške 

200,-- € (dvesto eur) pre všetkých nájomcov bytovky pri výmene plynového sporáku s tým, 

že pri ukončení nájomnej zmluvy sporák zostane súčasťou bytu. Tento príspevok bude 

poukázaný z fondu opráv, ktorý sa tvorí každoročne. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.137/2021  

s ch v a ľ u j e 

maximálny finančný príspevok vo výške 200,-  € (dvesto eur) pri zakúpení a výmene 

plynového sporáku v bytoch v bytovom dome Neporadza č.118 s tým, že pri ukončení 

nájomnej zmluvy sporák zostane súčasťou bytu a finančné prostriedky budú poukázane 

z fondu opráv. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

C.) Kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán kontroly 

na I. polrok 2022.  Návrh plánu kontrolnej činnosti bude visieť na úradnej tabuli po dobu  

15 dní. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 138/2021 

 

b e r i e  na    v e d o m i e 

plán kontroly na I. polrok 2022 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

10.)  Diskusia a záver. 

 

Diskusia prebiehala  počas  jednotlivých bodov  programu. Na záver zástupca starostu obce 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Pavol Žáčik                                                  _________________________ 

 

                                              

                        Jozef Bednár                                                __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                        __________________________ 

 

                                            


