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

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 09.03.2016 o 19.00hod. 

v zasadačke Materskej školy Neporadza. 

Prítomní: 

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

Katarína,  Richtárech Jozef, Richtárech Martin,  Štefánková Janka, Žáčik Pavol,   

Ing. Kopecká Ľudmila -  kontrolórka obce. 

Ospravedlnení:  

 

Program : 

1. Otvorenie. 

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

prítomných 7 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 Jozef a Richtárech Martin 

Za zapisovateľku bola určená Janka Štefánková.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

   Kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu 

jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce.  

Uznesenie č. 39, 40,41, 43, 45, 46/2015 – sa plnia priebežne, uznesenie č. 42/2015 – projekt 

biologicky -rozložiteľného odpadu v obci Neporadza je rozpracovaný, uznesenie č. 44/2015 

bolo zrealizované.  

 

4. Informácia o projektoch v rámci výzvy PRV – Opatrenie 7.2 a 7.4 

      

Starosta informoval, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva Neporadza č. 34/2015 

podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nasledovné projekty: 

Podopatrenie 7. 2 – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetky druhov 

infraštruktúr malých rozmerov. 

 7.2.1 Rekonštrukcia cesty Ulica Cigánska, obec uhradila  verejné obstarávanie na 

dodávateľa stavby a služby za spracovanie písomného projektu k žiadosti.  Z poskytnutej 

dotácie budú obci refundované náklady za projektovú dokumentáciu vo výške 3 000,-€, ktoré 

obec uhradila. 

7.2.3 – zlepšenie vzhľadu obcí – Verejné priestranstva v obci Neporadza, ktorý zahŕňa 

rekonštrukciu cesty od bytového domu Neporadza č. 118 k hlavnej ceste, vybudovanie 

detského ihriska, vybudovanie fitnes zóny, úpravu verejného priestranstva pred kultúrnym 

domom a chodníka medzi základnou školou a kultúrnym domom 

Podopatrenie 7.4 – zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 
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7.4.1  - športové plochy v obci Neporadza – 1 x multifunkčné ihrisko na školskom dvore a 1 

x tréningové futbalové ihrisko s umelým povrchov v areály TJ Slovan Neporadza. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 1/2016 

 

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

 
Informácie starostu obce o podaná žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Opatrenia č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach na nasledujúce 

projekty: 

7.2.1  - Rekonštrukcia cesty Ulica Cigánska 

7.2.3 – zlepšenie vzhľadu obcí – Verejné priestranstva v obci Neporadza 

7.4.1  - športové plochy v obci Neporadza – 1 x multifunkčné ihrisko na školskom dvore a  

            1 x tréningové futbalové ihrisko s umelým povrchov v areály TJ Slovan Neporadza. 

 

5. Schválenie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

obecných budov materskej školy a kultúrneho domu v Neporadzi 

  

Starosta informoval, že je pripravená žiadosť, projektová dokumentácia a energetický audit 

k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 4.3.1 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6, 

na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecných budov materskej školy 

a kultúrneho domu Neporadza“.  

Realizácia projektu je v súlade s Programom rozvoja obce Neporadza do roku 2023 

schváleným 3.6.2015 uznesením č. 19/2015 pod opatrením 3.1.2 – výstavba, rekonštrukcia, 

opravy a modernizácia budov, ich efektívne využívanie. 

Obec musí zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt, čo predstavuje maximálnu  čiastku 

45 654,80€.   

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 2/2016 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci špecifického cieľa 4.3.1 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-

2015-6, na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecných budov 

materskej školy a kultúrneho domu Neporadza“; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci; 

d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

čo predstavuje čiastku 45 654,80 € /štyridsaťpäťtisíc šesťsto päťdesiatštyri 80/100 

eur/. 

  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7. 
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6. Schválenie projektového zámeru – Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti 

obce  Bošianska Neporadza 

 

V rámci podopatrenia č. 7.4.2, ktoré je zamerané na prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

domov smútku vrátane ich okolia môže obec požiadať o NFP na  rekonštrukciou domu 

smútku v Bošianskej Neporadzi. Starosta oboznámil poslancov s cenovou ponukou na 

vypracovanie architektonickej štúdie obnovy a prestavby domu smútku v Bošianskej 

Neporadzi, ktorá bude slúžiť ako podklad k vypracovaniu projektovej dokumentácie na 

realizáciu prác. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 3/2016 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci podopatrenia č. 7.4.2 – 

investície zamerané na prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu domov smútku a ich 

okolia; 

b) vypracovanie architektonickej štúdie obnovy a prestavby domu smútku na cintoríne 

v časti obce Bošianska Neporadza a realizačného projektu 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7. 

 

 

7. Rôzne  

 

a) Zápis do kroniky obce za rok 2014 a 2011 

  

 Poslanci Janka Štefánková a Martin Richtárech si prečítali vypracované zápisy do 

kroniky obce za rok 2011 a 2014. Zhodnotili, že sú obsahovo vyčerpávajúce a odporučili 

zápis schváliť 

 

b) Zakúpenie športových potrieb pre TJ Slovan Neporadza  

 

 Starosta obce predložil žiadosť  

 

Obecné zastupiteľstvo   
 

Uznesením č. 4/2016 

 

s c h v a ľ u j e  

 

a)  Zápis do kroniky obce za roky 2014 a 2011 

b)  zakúpenie športových potrieb – 4kusy lopty v cene 95,-€ za kus. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7. 
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9. Diskusia 

 

 Diskusia prebehla počas rokovania o jednotlivých bodoch programu. 

 

  

10. Záver. 

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

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ: Janka Štefánková 

 

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                         Marián  Kopecký  

 

 

                                   Overovatelia: Jozef Richtárech                   ........................ 

 

                                                         Martin Richtárech                  ......................... 

 
 


