
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 20.05.2022             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________  

Prítomní : 

Mgr. Ján Haninec  – starosta  

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnení :  

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

Žáčik Pavol, Richtárech Martin, 

1.)  Otvorenie.      

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce.  Konštatoval, že je prítomných 4 zo 7 poslancov  a obecné  zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. 

2.)  Schválenie programu. 

Starosta predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý bol zverejnený v pozvánke na OZ 

a poslanci program schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:  Bednár Jozef, Hanincová Katarína 

Za zapisovateľku bola určená:    Lacová Katarína 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ vykonala poslankyňa obce Neporadza Janka 

Štefánková. Konštatovala, že uznesenia č.139/2022  až č.146/2022 sú splnené, uznesenie 

č.147/2022 je v plnení a uznesenia č.148/2022 až č.150/2022 sú odročené a budú opäť 

prerokované na najbližšom zastupiteľstve za prítomnosti všetkých poslancov. 

4.)   Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2021, stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu. 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol  zverejnený po dobu 15 dní pred zasadnutím na 

úradnej tabuli obce, web stránke obce a na CUET dňa 04.05.2022 a zároveň zaslaný poslancom 

OZ na pripomienkovania. Počas doby zverejnenia neboli podané žiadne pripomienky a námietky. 

Poslanci na zasadnutí OZ prerokovali návrh záverečného účtu. Kontrolórka obce prečítala 

stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021, kde odporučila prítomným poslancom obecného 

zastupiteľstva schváliť záverečný účet bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č.151 /2022      

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

          1)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Neporadza Ing. Ľudmily Kopeckej  

                k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2021 a odporučenie obecnému    

                zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za rok 2021  bez výhrad. 

   



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

 

 

    Uznesením č. 152/2022 

b)  s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

          1)  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Neporadza za rok 2021  

               bez výhrad  

          2)  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

               vo výške ..64 664,34 € 

   
počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

5.) Čerpanie rezervného fondu v roku 2022. 

Starosta obce podal návrh na čerpanie rezervného fondu na predpokladané kapitálové výdavky 

v roku 2022 v celkovej výške  60 000,-- €. Tieto výdavky budú použité na výstavbu hasičskej 

zbrojnice vo výške 30 000,-- €, a na energetické zhodnotenie budovy KD vo výške 30 000,-- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

                                                Uznesením č. 153/2022      

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne na  

- výstavbu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,-- € 

- energetické zhodnotenie budovy KD vo výške 30 000,-- €  

 
počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

6.)   Rozpočtové opatrenie č.2/2022. 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.2/2022 . Úprava 

rozpočtu spočíva v presune medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a navýšení príjmov 

o účelovo určené finančné prostriedky.  
Rozpočtové opatrenie č.2/2022 tvorí prílohu č.1  tejto zápisnice.  

 

Rozpočtové opatrenie č.2/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 431 921,00 435 746,00 111 125,72 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 64 161,00 9 252,43 

Spolu  473 000,00 499 907,00 120 378,15 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 372 728,00 98 353,59 

*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 106 079,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 10 825,64 

Spolu  473 000,00 499 907,00 109 179,23 

 
 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 154/2022 

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

rozpočtové opatrenie č.2/2022  

 

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

7.)   Rozpočtové opatrenie č.3/2022. 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.3/2022 

k 31.05.2022. Úprava rozpočtu spočíva v navýšení výnosu dane z dôvodu zvýšenia nákladov na 

bežné výdavky vo výške 2 230,--€  a v presune medzi jednotlivými rozpočtovými položkami 

a navýšení príjmov a výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky. Rozpočet je upravený 

o čerpanie RF na základe uznesenia č.153/2022. 
Rozpočtové opatrenie č.3/2022 tvorí prílohu č.2  tejto zápisnice.  

 
Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 431 921,00 440 768,00 198 031,45 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 124 161,00 49 518,02 

Spolu  473 000,00 564 929,00 247 549,47 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 378 750,00 166 984,25 

*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 165 079,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 37426,91 

Spolu  473 000,00 564 929,00 204 411,16 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 155/2022 

 
s ch v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenie č.3/2022  

 

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

 

8.)  Fyzická inventarizácia majetku k 30.11.2022 

Inventarizácia majetku sa vykonáva v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. V roku 2022 bude vykonaná fyzická inventarizácia majetku obce v zmysle 

vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie č. 2/2017 a bude vykonaná do 30.11.2022.  
 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 156/2022 

s ch v a ľ u j e  

zloženie inventarizačných komisií:  

 

Ústredná inventarizačná komisia:  

predseda: Pavol Cmarko  

členovia: Katarína Hanincová, Ing. Ľudmila Kopecká, Mgr. Jana Mináriková  



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Čiastkové inventarizačné komisie:  

Obecný úrad, dom smútku Rožňová Neporadza, dom smútku Bošianska Neporadza,  

sklad materiálu, budova starej školy  

predseda: Martin Richtárech  

členovia: Pavol Žáčik, Katarína Lacová  

Základná škola  

predseda: Janka Štefánková  

členovia: Renáta Kučerková, Mgr. Marcela Kyselicová 

Materská škola  

predseda: Miroslav Katrinec  

členovia: Bc. Katarína Brachtýrová, Juliana Kellová 

Školská jedáleň 

predseda: Jozef Bednár  

členovia: Lívia Laššová, Monika Sedláčková 

 

Kultúrny dom, knižnica 

predseda: Katarína Hanincová  

členovia: Marta Katrincová, Mgr. Iveta Mazáňová  

 

Požiarna zbrojnica - sklad  

predseda: Pavol Žáčik  

členovia: Miroslav Katrinec, Ladislav Paška  

 
počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

9.)   Rôzne. 

 
9 A.)  Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti p. Jaroslavy Fialovej na ukončenie 

funkcie domového dôverníka  bytového domu Neporadza č.118. Jej funkcia bytového dôverníka končí 

dňom 31.07.2022. 

 

9 B.)  Na obecný úrad bola doručená žiadosť  o preplatenie športového náradia – stola na stolný tenis, 

ktorý bude využívaný v KD. Deti, mládež a dospelí z našej obce sa pravidelne stretávajú v KD, kde 

vykonávajú tento šport a z dôvodu zvýšeného záujmu zo strany detí a mládeže o tento šport je kapacita 

stolov nepostačujúca.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 157/2022 

s ch v a ľ u j e  
preplatenie stola na stolný tenis, ktorý bude umiestnený v KD a bude slúžiť na rozvoj športu v našej 

obci vo výške 329,99 € 

  

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

9 C.)  Starosta informoval poslancov, že dňa 13.05.2022 bola vykonaná kontrola ORHaZZ 

v Trenčíne na úseku ochrany pred požiarmi. Ďalej informoval, že je potrebné schváliť preventivára 

požiarnej ochrany obce. Za preventivára bol navrhnutý Ing. Stanislav Malec, ktorý uvedenú 

funkciu vykonával doposiaľ. 
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Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č.158 /2022 

s ch v a ľ u j e  

preventivára požiarnej ochrany obce Ing. Stanislava Maleca  

 

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

9 D.)  Kontrolórka obce Neporadza Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.159/2022 

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

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  

počtom hlasov 4/7 prítomných poslancov. 

 

10.)   Diskusia a záver. 
 

V diskusii sa p. Janka Štefánková informovala, či je možné začať opravu chodníkov z vlastných 

finančných zdrojov, nakoľko sú vo veľmi zlom stave. Poslanci sa k tejto informácii pozitívne 

priklonili a rozhodli sa tým zaoberať na najbližších zastupiteľstvách. 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Jozef  Bednár                                                _________________________ 

 

                                              

                         Katarína  Hanincová                                    __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 

 

 

 


