
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28.08.2020             

                       o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  všetci poslanci  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 Cmarko 

                                                    Martin Richtárech 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

       Kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza   

Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  

 

 

4.)  Prehľad hospodárenia obce k 30.06.2020.  

 

       Starosta obce  informoval prítomných poslancov o čerpaní finančných prostriedkov za 1. polrok 

2020. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpajú v súlade so schváleným 

rozpočtom a úpravami rozpočtu obce.  Podrobný prehľad hospodárenie k 30.06.2020 tvorí prílohu č.1 

tejto zápisnice. 

 



        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.75 /2020 

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

Prehľad hospodárenia – čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

            

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 384 340,00 208 955,49 54 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 11 087,40 100 

3 3-finančné operácie 29 992,00 30 897,00 7 957,04 26 

Spolu   419 500,00 426 324,00 227 999,93 53 

            

Výdaje           

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 355 645,00 155 039,50 44 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 49 579,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 19 124,16 91 

Spolu   419 500,00 426 324,00 174 163,66 41 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

5.) Úprava rozpočtu č. 5/2020. 

 

       Úpravu rozpočtu predniesol starosta obce Mgr. Ján Haninec. Rozpočet sa upravil o presuny medzi 

položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie.  Podrobnejší rozpis tvorí príloha č.2 tejto zápisnice.  

 

Úprava rozpočtu k 30.6.2020         

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % 

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 384 340,00 208 955,49 54 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 11 087,40 100 

3 3-finančné operácie 29 992,00 30 897,00 7 957,04 26 

Spolu   419 500,00 426 324,00 227 999,93 53 

            

Výdaje           

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 355 645,00 155 039,50 44 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 49 579,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 19 124,16 91 

Spolu   419 500,00 426 324,00 174 163,66 41 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.76 /2020 

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

úpravu rozpočtu č.5/2020 k 30.06.2020 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

6.) Úprava rozpočtu č. 6/2020. 

       

     Rozpočet sa upravil o presuny medzi položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podrobnejší 

rozpis tvorí príloha č.3 tejto zápisnice. 

 

Úprava rozpočtu k 31.7.2020 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % 

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 388 793,00 249 228,60 65 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 11 087,40 100 

3 3-finančné operácie 29 992,00 43 123,00 9 885,22 23 

Spolu   419 500,00 443 003,00 270 201,22 61 

            

Výdaje           

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 360 098,00 185 649,10 52 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 61 805,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 22 318,08 106 

Spolu   419 500,00 443 003,00 207 967,18 47 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.77 /2020 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

úpravu rozpočtu č.6/2020 k 31.07.2020 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7.) Predaj obecného pozemku. 

 

      Na 10. zasadnutí OZ sa poslanci zaoberali žiadosťou, ktorú podal p. Peter Matúš na odkúpenie 

obecného pozemku. Poslanci sa na tomto zasadnutí dohodli, že tento bod presunú do budúceho 

zastupiteľstva, kedy bude vypracovaný znalecký posudok.  
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.78 /2020 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

odpredaj obecného pozemku par.č.143/8 záhrada o výmere 430 m² v k.ú. Bošianska Neporadza 

zapísanom na LV č.1  podľa § 9a ods.1 písm.c) a 9a ods.5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce pre 

p. Petra Matúša, bytom Neporadza č.299,  913 26 Neporadza vo výške  4 434,40 € 

(štyritisícštyristotridsaťštyri 40/100 eur)  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

8.) Návratná finančná výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 2020. 

 

      Starosta informoval o poskytnutí návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším 

územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku  

pandémie ochorenia COVID-19.  Žiadosť je potrebné podať v termíne do 31. októbra 2020 a 

poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. Jedná sa o poskytnutie 

bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania. Doba splatnosti pôžičky je 7 rokov. 

Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre našu obec je 14 718 €. O túto sumu 

môžeme požiadať. Tieto peniaze by boli použité na maľovanie strechy budovy ZŠ a opravu dažďovej 

kanalizácie v ulici Perište. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 

Uznesením č.79 /2020 

s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

podanie žiadosti o návratná finančná výpomoc, ktorú poskytuje MF SR na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku  pandémie ochorenia COVID-19 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

    

 

9.) Rôzne. 

A.)    

    Informácia o vykonaní revízie knižného fondu v obecnej knižnici. 

    Pracovníčka obecnej knižnice v Neporadzi spolu s inventarizačnou komisiou v zložení predseda 

Katarína Lacová a členovia Mgr. Iveta Mazáňová a Janka Ševčíková vykonali revíziu knižničného 

fondu. Po jej vykonaní bola podaná  na Obecný úrad v Neporadzi  správa  a návrhy na vyradenie kníh, 

ktoré sú už opotrebované a nezvestné. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 80/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

dohľadanie kníh z knižného fondu podľa prílohy č.1 (nezvestné knižné jednotky) a vyradenie kníh 

podľa prílohy č.2 (opotrebované a poškodené knižné jednotky) 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
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B.)   

    Starosta informoval prítomných poslancov o zakúpení jednorazových termo obalov na roznášanie 

stravy dôchodcom a zamestnancom obecného úradu z dôvodu hygienických opatrení v rámci  

COVID -19. 

 

C.)  

   Dňa 20.7.2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Ľubici Mikulovej, bytom Neporadza č.118 

o prejednanie žiadostí o pridelenie a vysťahovanie garáže. Starosta oboznámil poslancov o tom, že 

momentálne nemáme žiadnu garáž voľnu a p. Mikulová je prvá na zozname žiadateľov. Ako náhle sa 

garáž uvoľní, bude jej následne pridelená. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 81/2020 

 

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

žiadosť p. Ľubici Mikulovej, bytom Neporadza č.118 o pridelenie a vysťahovanie garáže 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

D.)   

     Poslanec Miroslav Katrinec dal návrh na zakúpenie pračky, žehličky a sušiakov do MŠ.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 82/2020 

 

 s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

zakúpenie pračky, žehličky a sušiakov do MŠ 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

 10.)  Diskusia a Záver. 

 

        Diskusia prebiehala  počas  jednotlivých bodov  programu. Na záver starosta obce poďakoval 

prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                         _________________________  

 

 

Overovatelia:   Pavol Cmarko                                                  _________________________        

                                              

                        Martin Richtárech                                           __________________________ 

   

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                           __________________________ 


