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Obecné zastupiteľstvo Obce  N E P O R A DZ A, okr. Trenčín 

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 03.06.2016 o 19.00hod. 

v zasadačke Materskej školy Neporadza. 

Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Dlábik Jozef, Hanincová 

Katarína,  Richtárech Martin,  Štefánková Janka    

Ing. Kopecká Ľudmila -  kontrolórka obce. 

 

Ospravedlnení: Richtárech Jozef, Žáčik Pavol 

 

Program : 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že je 

prítomných 5 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod: Návrh Všeobecne 

záväzného  nariadenia č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Neporadza. 

Poslanci OZ počtom hlasov všetkých prítomných schválili program zasadnutia s doplnením 

navrhnutého bodu. 

 

Za overovateľov boli určení:  Hanincová Katarína a Dlábik Jozef 

Za zapisovateľku bola určená Jana Šebáňová.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

   Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu 

jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce.  

Uznesenie č. 1-3/2016 – žiadosti o nenávratné finančné príspevky z Programu rozvoja vidieka 

neboli ešte vyhodnotené, uznesenie č. 4/2016 – bolo splnené.   

 

4. Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko kontrolórky obce 

      

 Návrh Záverečného účtu obce Neporadza za rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Poslancov so znením záverečného účtu oboznámila ekonómka obce. 

Kontrolórka obce vypracovala stanovisko k záverečnému účtu. Odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. (Príloha č. 1) 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 5/2016 

 

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

 

odporučenie kontrolórky obce k schváleniu  záverečného účtu obce Neporadza za rok 2015 
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s c h v a ľ u j e   

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 

 

b)  použitie prebytku v sume 11 744,21EUR zisteného podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písmeno 

a) a b) a § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

nasledovne: 

tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv (nájomný bytový dom ŠFRB) v sume 

1 827,25EUR 
tvorba rezervného fondu  v sume 9 916,96EUR.  

   

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov  (5/5). 

 

5. Hospodárenie obce za rok 2015, Výročná správa obce, Inventarizácia majetku, Správa 

audítora k účtovnej závierke obce k 31.12.2015   

 

 Poslanci sa oboznámili s obsahom Výročnej správy a výsledkom hospodárenia obce za 

rok 2015, ktorý bol schodkový. Schodok hospodárenia vznikol  zaúčtovaním opravnej 

položky vo výške 21 516,57€ do nákladov z dôvodu nevyužiteľnosti projektovej 

dokumentácie a nákladov na služby pri realizácii projektov na rekonštrukciu kultúrneho 

domu.  Inventarizáciou majetku obce neboli zistené rozdiely  medzi skutkovým a účtovným 

stavom.  

Audítorka Ing. Mária Duvačová konštatovala vo svojej správe, že účtovná závierka poskytuje 

vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej 

jednotky a výsledok hospodárenia za rok končiaci sa k 31.12.2015 je v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 6/2016 

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

 Správu nezávislého audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Neporadza 

k 31.12.2015 

 Výsledok hospodárenia obce Neporadza za rok 2015 

 Individuálnu výročnú správu obce Neporadza za rok 2015 

 výsledok inventarizácie majetku obce k 31.12.2015. 

  

6. Schválenie  platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.   

 

 V zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, je starosta obce 

Neporadza podľa počtu obyvateľov zaradený do 2. platovej skupiny. Starostovi patrí plat, 

ktorý je určený vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR.   

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 7/2016  
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nerozhodlo o zvýšení platu starostu  obce podľa zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a preto mu patrí na základe § 3 ods. 1 cit. zákona minimálny plat vo výške určenej 

priamo zákonom.  

 

7. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole v Neporadzi 

 

 Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ školy a školského zariadenia deleguje 

do rady školy svojho zástupcu 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 8/2016 

 

s c h v a ľ u j e 

 

za zástupcu zriaďovateľa – Obce Neporadza,  do Rady školy pri Materskej škole v Neporadzi 

p. Jozefa Dlábika 

 

počtom hlasov  4/5 poslancov. 

 

8. Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016, rozpočtové opatrenie č. 1 až 4/2016 

  

Pracovníčka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu obce za 1. 

štvrťrok 2016 a podala k plneniu rozpočtových prostriedkov vysvetlenie v členení podľa 

kódov zdroja finančných prostriedkov so zapracovanými rozpočtovými opatreniami č. 1až 

4/2016 (príloha č. 2). 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 9/2016 

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

 

informácie o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2016 a vykonaných zmenách rozpočtu obce na 

základe rozpočtových opatrení č. 1 až 4/2016  nasledovne: 

 

Druh Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy           

1   1-bežný rozpočet       

  111 Zo štátneho rozpočtu 26 592.00 28 045.00 10 078.16 

  11T1 Európsky sociálny fond  EÚ 11 799.00 11 943.00 2 764.63 

  11T2 Európsky soc. fond – spolufinancované  zo ŠR 2 083.00 2 109.00 487,88 

  132 Fin. prostr. prijaté od iných subj. podľa  osobit. zák. 0 441 0 

  41 Vlastné zdroje -miest. dane, poplatky 249 450.00 251 777.00 80 175.66 

  71 Iné zdroje  0 0 1 916.95 

*1   1-bežný rozpočet 289 924.00 294 315.00 95 423.28 

3   3-finančné operácie       

  71 Iné zdroje 0 0 811,04 

*3   3-finančné operácie 0 0 811,04 

Spolu príjmy 289 924.00 294 315.00 96 234.32 
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Výdaje           

1   1-bežný rozpočet       

  111 Zo štátneho rozpočtu 26 592.00 28 045.00 6 700.72 

  11T1 Európsky sociálny fond  EÚ 11 799.00 11 943.00 2 764.64 

  11T2 Európsky soc. fond – spolufinancované zo ŠR 2 083.00 2 109.00 487,87 

  132 Fin. prostr. prijaté od iných subj. podľa osobit. zák. 0 441 0 

  41 Vlastné zdroje  215 600.00 212 776.00 54 714.06 

  71 Iné zdroje 0 0 1 908.54 

*1   1-bežný rozpočet 256 074.00 255 314.00 66 575.83 

2   2-kapitálový rozpočet       

  41 Vlastné zdroje - vlast. príjmy obcí 13 000.00 18 151.00 14 150.20 

*2   2-kapitálový rozpočet 13 000.00 18 151.00 14 150.20 

3   3-finančné operácie       

  41 Vlastné zdroje -vlast. príjmy obcí 20 850.00 20 850.00 5 132.40 

*3   3-finančné operácie 20 850.00 20 850.00 5 132.40 

Spolu výdaje 289 924.00 294 315.00 85 858.43 

 

 

9. Návrh VZN č. 1/2016  

 V súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 

Z. z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 

predložil starosta obce návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neporadza. 

Starosta odôvodnil vydanie  nového VZN zmenou zákona o odpadoch. Pripravený návrh VZN 

bude zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke k pripomienkovaniu. Týka sa hlavne:  

spôsobu zberu jednotlivých druhov odpadu,  triedenia komunálneho odpadu, kontroly 

triedenia, výšky pokút. (Príloha č. 3) 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 10/2016 

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

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neporadza. 

 

10. Rôzne  

 

a) Upozornenie prokurátora 

  

 Na základe výzvy Okresnej prokuratúry Trenčín obec predložila kompletné listinné 

materiály vo veci vybavovania podnetov od 1. 1.2014, ktoré boli ukončené a týkali sa 

susedských sporov. Za uvedené obdobie boli zo strany občanov obce podané 3 podnety. 

 

Obecné zastupiteľstvo   
 

Uznesením č. 11/2016 
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b e r  i e    n a   v e d o m i e   

 

upozornenie prokurátora na odstránenie porušovania ustanovenia § 5 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zaväzuje starostu obce Neporadza 

k častejšiemu uplatňovaniu ustanovenia § 5 zákona č. 40/1964 Zb. pri riešení podaní od 

občanov, vo veciach v ktorých sa § 5 bude dať aplikovať. 

 

9. Diskusia 

 

 V diskusií p. Cmarko predložil požiadavku nájomcov v bytoch v budove základnej 

školy o opravu rín na budove školy. Starosta obce opravu strechy a rín zabezpečí v tomto 

roku. 

 

10. Záver. 

    Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ: Jana Šebáňová  

 

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                         Marián  Kopecký  

 

 

                                   Overovatelia: Jozef Dlábik                   ........................ 

 

                                                         Katarína Hanincová        ......................... 

 
 
 


