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

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 3.06.2015 o 19.00hod. 

v zasadačke Materskej školy Neporadza. 

Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu,   Hanincová Katarína, 

Richtárech Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol,  Ing. Kopecká Ľudmila -  

kontrolórka obce. 

 

Ospravedlnený: Dlábik Jozef 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

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

prítomných 6 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci 

OZ počtom hlasov všetkých prítomných schválili program zasadnutia v znení ako bol 

uvedený v pozvánke. 

 

Za overovateľov boli určení:  Richtárech Martin a Žáčik Pavol. 

 

Za zapisovateľku bola určená Jana Šebáňová.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

   Kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu 

jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce. Konštatoval, že uznesenia č. 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 17/2015  boli zrealizované, uznesenie č. 14/2015 uzatvorenie Zmluvy na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na detské ihrisko  a multifunkčné ihrisko bude 

podpísaná v období, keď sa bude podávať žiadosť o príspevok z  Programu rozvoja vidieka. 

Uznesenie č. 16/2016 - výberové konanie na dodávateľa stavby „Rekonštrukcia káblového 

vedenia obecného rozhlasu v obci Neporadza  bude zrealizované neskoršie.    

 

4. Závery zo zhromaždenia obyvateľov obce zo dňa 26. 5.2015  

             Poslanci obecného zastupiteľstva zvolali Zhromaždenie obyvateľov obce Neporadza 

na prerokovanie otázky prevádzky Základnej školy v Neporadzi. Zhromaždenia sa zúčastnili 

všetci poslanci OZ, starosta obce a  41 obyvateľov obce. Prítomní obyvatelia sa vyjadrovali 

k prevádzke školy a podľa názoru väčšiny by nebolo správne školu zatvoriť, nakoľko žiaci 

pripravujú kultúrne programy, spoločenské akcie a oživujú kultúrny život v obci. Navrhovali 

hradiť zvýšené náklady úpravou daní z nehnuteľnosti.  

Z podkladov vypracovanej finančnej analýzy nákladov na prevádzku základnej školy 

za roky 2010 až 2014 vyplýva, že finančné zaťaženie rozpočtu Obce sa každý rok zvyšuje.  

 

              Na návrh poslankyne p. Štefánkovej poslanci jednotlivo vyjadrili svoje stanovisko 

k prevádzke školy. Všetci poslanci nesúhlasia so zrušením základnej školy v obci a z dôvodu 



nízkeho počtu žiakov v škole vidia riešenie v organizačnej zmene základnej školy, s tým že 

od 1. 9.2015 by prebiehalo  vyučovanie v jednej triede s viacerými ročníkmi. Starosta obce 

predložil návrh uznesenia  

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 18/2015 

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

 
závery zo Zhromaždenia obyvateľov obce, ktoré sa konalo dňa 26. 5.2015. 

 

s c h v a ľ u j e 

 
organizačnú zmenu v prevádzkovaní a vnútornom usporiadaní Základnej školy Neporadza od 

1. septembra 2015, podľa ktorej sa zníži počet tried v základnej škole z dvoch na jednu triedu. 

Vyučovanie od 01.09.2015 bude prebiehať v 1 triede s viacerými ročníkmi v zmysle par. 29 

odsek 8 písmeno b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, ktorý určuje najnižší počet žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch 

ročníkov prvého stupňa základnej školy, a to 12 žiakov 

 

a 

 

u k l a d á  

 

starostovi obce Neporadza povinnosť vykonať opatrenia s prijatou organizačnou zmenou 

súvisiace.  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/6). 

  

 

5. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2023 

 Starosta obce podrobne informoval o príprave  Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce (ďalej len PHSR) na roky 2015 – 2023, ktorý pre našu obec spracováva 

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra.  Poslanci sa oboznámili s obsahom PHSR 

s cieľmi a rozvojovou víziou obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 19/2015 

s c h v a ľ u j e  

 

navrhovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Neporadza na roky 2015-2023 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/6). 

  

 

 

 

 

 

6. Správa audítora k účtovnej závierke obce k 31.12.2014. 



       Pracovníčka obce prečítala poslancom OZ Správu nezávislého audítora Ing. Márie 

Duvačovej, ktorá vykonala audit účtovnej závierky obce Neporadza k 31. decembru 2014. 

V správe konštatovala, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so 

zákonom o účtovníctve a nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré 

by spochybňovali výsledky rozpočtového hospodárenia.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 20/2015 

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

 

správu nezávislého audítora Ing. Márie Duvačovej, číslo licencie SKAU: 216 zo dňa 28. 

4.2015 o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Neporadza. 

 

7.  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č. 307/2014 Z. z. . 

 

Ing. Ľudmila Kopecká, kontrolórka obce, oboznámila poslancov so znením Zásad podávania, 

preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 21/2015 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

307/2014 Z. z.. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 6/6. 

 

8. Rôzne  

 

Informácie starostu obce : 

 Starosta informoval, že Mgr. Iveta Mazáňová, kronikárka obce, vypracovala 

zápis do kroniky obce Neporadza za rok 2014.  

 Ďalej informoval, že v sobotu 6. júna 2015 sa koná na ihrisku športový deň detí 

a požiadal poslancov, aby prišli pomôcť počas priebehu športovej akcie, ktorú 

organizuje obec v spolupráci so Základnou a Materskou školou v Neporadzi. 

 

Obecné zastupiteľstvo   
 

    Uznesením č. 22/2015 

 

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

informácie starostu obce o vypracovaní zápisu do kroniky obce za rok 2014 a o konaní 

športového podujatia k MDD 

 

s c h v a ľ u j e 



 

komisiu na oboznámenie sa so zápisom do kroniky obce v zložení p. Janka Štefánková a p. 

Martin Richtárech.  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 6/6. 

 

 

13. Diskusia  

 Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.  

  

 14. 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: Martin Richtárech                              ........................ 

 

                                                         Pavol Žáčik                                        ......................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


