
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

 

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 29.11.2019             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Richtárech Martin, Štefánková Janka,  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

Žáčik Pavol  

 

 

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:      Miroslav  Katrinec 

                                                    Janka  Štefánková 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza 

Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

 

 

4.) Schválenie rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022. 

 

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

poslancom  rozpočet na rok 2020 schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                  Uznesením č.41/2019 

 

A)  s ch v a ľ u j e 

 

 rozpočet Obce Neporadza bez programovej štruktúry na rok 2020 ako vyrovnaný 

 vo výške 419 500,-€  (štyristodevätnásťtisícpäťsto eur) 

 

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

 

1.) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

2.) viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2021-2022. 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

5.) Úprava rozpočtu k 30.11.2019. 

 

    Úpravu rozpočtu predniesla ekonómka obce Mgr. Janka Mináriková. Úprava spočíva: 

 

Druh Názov Schválený Upravený 

Príjmy    
*1 1-bežný rozpočet 368 538,00 405 931,00 

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

*3 3-finančné operácie 32 000,00 16 715,00 

Spolu  430 530,00 500 400,00 

Výdaje    
*1 1-bežný rozpočet 316 412,00 377803,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 93 492,00 55 339,00 

*3 3-finančné operácie 20 626,00 67 258,00 

Spolu  430 530,00 500 400,00 

    

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.42/2019  

s ch v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu k 30.11.2019 vo výške 500 400,-€ (päťstotisícštyristo eur). 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
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6.) Príkaz na inventarizáciu k 31.12.2019. 

 

      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 31.12.2019, 

starosta stanovil komisiu v zložení predseda Janka Štefánková, členovia Miroslav Katrinec  

a Ing. Ľudmila Kopecká. 

 

 Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.43/2019  

 

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

 

príkaz na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019  

a zloženie inventarizačnej komisie 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

   

7.) Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

 

     Ekonómka obce Mgr. Mináriková oboznámila prítomných poslancov s výsledkom 

kontroly zo sociálnej poisťovne. Ďalej vysvetlila prítomným poslancom, že by bolo vhodné 

zrušiť odmeňovanie členov komisii a prijať nové zásady odmeňovania poslancov OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.44/2019  

s ch v a ľ u j e 

 

zásady odmeňovania poslancov OZ, kde sa ruší odmena pre členov komisii 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

8.) Schválenie VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad. 

 

      Návrh VZN 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 2020 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní.  

Nakoľko neboli žiadne pripomienky 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č. 45/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie  4/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 

2020. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
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9.) Rôzne. 

 

a.)  Dňa 1.12.2019 bola na obecný úrad  doručená  žiadosť ZŠ Neporadza  a MŠ Neporadza o   

finančný príspevok na zakúpenie hračiek a edukačných pomôcok do ŠKD pre deti pod 

vianočný stromček 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.46/2019 

 s ch v a ľ u j e 

 

finančný príspevok na zakúpenie edukačných pomôcok do ŠKD pre deti ZŠ Neporadza vo 

výške 200 € /dvesto eur/ a hračiek pre deti MŠ Neporadza vo výške 200 € /dvesto eur/ 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

b.)   Dňa 20.11.2019 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 72,-€  pre štyri deti za obdobie október až december 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 47/2019 

 

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 spojené so zabezpečením finančných 

prostriedkov. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

c.)   Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty vykonali dňa 30.11.2019 obhliadku 

rastúcich drevín v areáli futbalového ihriska. Jedná sa hlavne o staršiu výsadbu topoľov, ktoré  

ohrozujú návštevníkov a užívateľov ihriska. Správa CHKO Biele Karpaty súhlasili 

s výrubom 66 kusov drevín. Výrub drevín je treba uskutočniť v termíne od 01.10.2019 do 

31.3.2020. Výrub je treba nahradiť novou výsadbou. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 48/2019 

 

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

 

súhlas Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, 

Trenčianska ul.31, 914 41 Nemšová, s výrubom 66 kusov drevín v areáli ihriska TJ Slovan 

Neporadza.  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

d.)  Dňa 28.11.2019 bola doručená žiadosť o preplatenie 2 ks jumping trampolín, ktoré sa 

zakúpili z dôvodu narastajúceho záujmu o skupinové cvičenie. Cena trampolín spolu je 87,-€. 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.49/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

preplatenie 2 ks jumping trampolín v hodnote 87,-€ 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

e.)    Dňa 26.12.2015 sa uskutoční vianočný koncert vo Farskom kostole v Dolných 

Motešiciach. Na vianočnom koncerte bude hrať dychová hudba Trenčianska dvanástka. 

Starosta navrhol finančný príspevok vo výške 200,- €. Poslanci  Bednár, Cmarko, Hanincová, 

Katrinec a Richtárech navrhli,  

 

aby sa na spolufinancovaní vianočného koncertu podieľali všetky obce farnosti a odsúhlasili 

finančný príspevok vo výške 100,- €. Poslankyňa Štefánková navrhovala 150,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.50/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

finančný príspevok vo výške 100,- € pre dychovú hudbu Trenčianska dvanástka, ktorá bude 

hrať vo farskom kostole Dolné Motešice 26.12.2019. 

  

za: Bednár, Cmarko, Hanincová, Katrinec, Richtárech 

proti: ------- 

zdržal sa: Štefánková 

 

f.)   Starosta informoval poslancov o krúžku pingpongu v ZŠ Neporadza, ktorý vedie p. 

Kasala. Navrhol prítomným poslancom odmenu pre p. Kasalu vo výške 100,- € pred 

zdanením za obdobie 1.polroku.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.51/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

odmenu pre p.Kasalu za vedenie pingpongového krúžku v ZŠ Neporadza vo výške 100,- € za 

1.polrok. 

  

za: Bednár, Cmarko, Hanincová, Richtárech, Štefánková 

proti: ------- 

zdržal sa: Katrinec 

 

g.)  Poslanec Katrinec, ktorý sa vzdal svojej poslaneckej odmeny navrhol, aby jeho odmena 

vo výške 85,- € bola poukázaná do MŠ Neporadza na zakúpenie edukačnej pomôcky. 

Edukačná pomôcka je v cene 200,- € a rozdiel tejto ceny bude doplatený zo ZRPŠ MŠ 

Neporadza. 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.52/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

poukázanie poslaneckej odmeny poslanca Katrinca vo výške 85,-€ pre MŠ Neporadza 

  

za: Bednár, Cmarko, Hanincová, Richtárech, Štefánková 

proti: ------- 

zdržal sa: Katrinec 

 

h.)   Na OZ bola opätovne prerokovaná ponuka od Prima banky Slovensko a.s., na 

prehodnotenie úveru Komunál. Jedná sa o zmenu podmienky v navýšení úveru minimálne 

o 30% z prijatého úveru Komunál. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.53/2019 

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu úveru Komunál v navýšení o 30% z prijatého úveru pri úrokovej sadzbe 1% p.a. 

a dobe splatnosti úveru do roku 2029. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

    

10.) Diskusia a záver. 

 

V diskusii p. poslankyňa Štefánková navrhla úpravy a opravy, ktoré sa týkajú kultúrneho 

domu. Išlo by o opravu podlahy v umývarke a zrušení priečky medzi umývarkou a chodbou 

do kuchyne. Takto by vznikol väčší priestor na umývanie a odkladanie riadu. Ďalej navrhla 

zrekonštruovať aj WC a dokúpiť riad. 

Poslanec Katrinec sa informoval či sa nedá zrušiť hlásenie v miestnom rozhlase v čase od 

12:00 hod do 14:00 hod. a v tomto istom čase obmedziť aj návštevu detského ihriska, ktoré je 

vybudované pred materskou školou. Ruch na detskom ihrisku ruší deti v ich popoludňajšom 

spánku. Ďalej sa informoval či sa v škôlke nenachádzajú voľné priestory, ktoré by slúžili na 

odkladanie učebných pomôcok pre deti v MŠ.  

Nakoľko v diskusii už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce na záver poďakoval 

prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

Overovatelia:   Miroslav Katrinec                                       _________________________ 

                                              

                        Janka Štefánková                                        __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                        __________________________ 
 


