
               

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

 

Zápisnica 

z 5.riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 30.09.2011            

o 19.00hod. v zasadačke MŠ Neporadza.                                              

 
 

Prítomní : 
 

Kopecký Marián  – starosta,  Cmarko Pavol – zástupca starostu, Bednár Ján,  Dlábik Jozef, 

Hanincová Katarína, Jakubek Vladislav Ing., Laššo Juraj,  Štefánková Janka,  Ing. Kopecká 

Ľudmila – kontrolórka obce 

         

Program:  

 

1.)   Otvorenie.   
    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a  

kontrolórku obce. Konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

Za overovateľov boli určení : p. Janka Štefánková a p. Juraj Laššo  

Za zapisovateľku bola určená : p. Katarína Lacová 

 

2.)  Schválenie programu zasadnutia. 

 

       Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez 

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

        Kontrolu plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia OZ previedol zástupca starostu obce p. 

Pavol Cmarko. Bližšie informácie o plnení jednotlivých uznesení podal starosta obce. 

  

4.) Dodatok č.1 k VZN č.1/2008 podľa zákona č.245/2008 Z.z. školský zákon. 

 

        Starosta obce prečítal prítomným poslancom návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2008. Týmto 

dodatkom  sa upravuje: 

      a) bod 1 v článku 4  výška rodičovského príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zo 6,64 € 

na 6,70 €. V prípade, že MŠ navštevujú 2 súrodenci sa stanovuje príspevok z 9,96 € na 10 € na dve 

deti.                                                                       

  

   b)  bod 2 v článku 5 výška rodičovské príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s 

činnosťou školského klubu sa upravuje z 3,32 € na 3,50 €. 

     c)  bod 4 v článku 8 výška čiastočnej úhrady nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

            -  stravníci od  2-6 rokov /dieťa v MŠ denne/ : desiata z 0,27 €  na 0,26 € 

                                                                                        obed z 0,60 € na 0,64 € 

                                                                                        olovrant z 0,19 €  na  0,22 € 

            - stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ obed/:       z 0,83 €  na 0,95 € 

            - stravníci od 11-15 rokov /žiaci ZŠ obed/:     z 0,90 €  na 1,01 € 



  

          bod 6) v článku 8 - školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba. Úhrada sa zvyšuje z 

2,456 €  na 2,57 €. 

 

         bod 7) v článku 8 - príspevok sa bude platiť mesačne vopred, najneskôr do 15.dňa 

predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne na účet 0628349005/5600, prípadne poštovou 

poukážkou na účet Školskej jedálne pri MŠ Neporadza. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                             Uznesením č.25/2011    

s ch v a ľ u j e  

 

dodatok č.1 k VZN č.1/2008 podľa zákona č.245/2008 Z. z. školský zákon 

 

počtom  hlasov všetkých prítomných poslancov.        
                                             

5.) Určenie výšky prevádzkových nákladov na prípravu jedla v školskej jedálni. 

  

      Starosta oboznámil poslancov z čoho sa skladá cena stravného lístka. Vysvetlil im, že cenu tvorí 

cena potravín stanovených vo finančnom pásme pre dospelých stravníkov, ktorá je 1,12 € a cena 

prevádzkových nákladov - réžia vo výške 1,45 €  na prípravu jedného obeda. 

Návrh výšky stravného lístka v školskej jedálni pre zamestnancov obce je: 

Cena stravného lístka                                        2,57 €  

Príspevok pracovníka                                        0,66 € 

Príspevok zamestnávateľa                                 1,66 € 

Príspevok zo sociálneho fondu                          0,25 €     

      

Obecné zastupiteľstvo 

                                             Uznesením č.26/2011 

s ch v a ľ u j e  

 

výšku prevádzkových nákladov na prípravu jedla v školskej jedálni, doplatok za stravný  lístok v 

cene 2,57 € bude zo sociálneho fondu vo výške 0,25€ ( príspevok sa navýšil o 0,12€)   

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

6.) Poriadok odmeňovania obce Neporadza. 

 

        Z dôvodu opätovného prehodnotenia uznesenia č.19/2010 zo dňa 25.08.2011 ohľadom 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce Neporadza zasadala 

finančná komisia. Návrhy predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Katarína Hanincová. 

Vyplácanie odmeny pre zástupcu starostu zostáva nezmenené - mesačne, bez nároku na poslaneckú 

odmenu.  Vyplácanie  odmeny pre poslancov OZ bude raz ročne v mesiaci december podľa účasti 

na zasadnutiach (podľa prezenčných listín) .   Výška odmeny bude 10 € /desať eur/ po zdanení.  

Vyplácanie odmien jednotlivým komisiám bude podľa účasti na základe predložených prezenčných 

listín. Výška odmeny bude 4 € /štyri eura/ po zdanení, ktorá sa bude vyplácať raz ročne v mesiaci 

december. Pri životných jubileách sa bude vyplácať odmena len pri 50-tych a 60-tych rokoch života 

vo výške 100 €  /jednosto eur/   po zdanení. Vyplácanie odmien bude vždy závislé od finančnej 

situácie obce Neporadza. 

V roku 2011 bude vyplatená odmena pre poslancov OZ podľa počtu zasadnutí.   

 



Obecné zastupiteľstvo 

                                                       Uznesením č.27/2011 

s ch v a ľ u j e 

poriadok odmeňovania obce Neporadza 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7.)  Úprava rozpočtu obce Neporadza pre rok 2011. 

  

         Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zmenou rozpočtu pre rok 2011. Táto zmena  

je z dôvodu úhrady vkladu obce do obchodnej spoločnosti v zmysle spoločenskej zmluvy vo výške 

5 000,-eur, ktoré sa vykryjú : 

    - znížením výdavkov v kapitole  06.1.0- údržba bytovky                 2 000,-eur 

    - zvýšením príjmov položka 223001 nájomné Hrušovský                3 000,-eur 

poskytnutia dotácii zo štátneho rozpočtu – rozpočtové opatrenie.   

   Výška rozpočtu po úprave: rozpočet obce je vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške 

580 472 eur.  

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.28/2011 

 

s ch v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu obce Neporadza pre rok 2011 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

8.) Inventarizácia majetku obce. 

      

         V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a internej smernice k 

aplikovaniu zákona bude vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov. Starosta obce stanovil ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorej predseda bude  

Ľudmila Kopecká, Ing, a členmi sú Hanincová Katarína a Cmarko Pavol. 

Za dielčie komisie:  

      Základná škola:  predseda  Štefánková Janka 

                                  člen         Mihóková Iveta, Mgr. 

                                                  Ševčíková Jana 

                                                  Šebáňová Jana, 

 

     Materská škola:   predseda  Jakubek Vladislav, Ing. 

                                  člen         Ridekyová Soňa 

                                                  Peťovská Eva 

                                                  Šebáňová Jana 

 

 

     Školská jedáleň:   predseda   Jakubek Vladislav, Ing. 

                                  člen           Lacová Daniela 

                                                   Sedláčková Monika 

 

 

     Obecný úrad, sklad,           predseda   Bednár Ján 

     dom smútku RN,BN          člen          Richtárech Jozef 

                                                                 Lacová Katarína                                     



 

     Miestna ľudová knižnica    predseda  Hanincová Katarína 

                                                člen          Mazáňová  Iveta 

                                                                 Šebáňová  Jana 

 

    Kultúrny dom                      predseda   Hanincová Katarína 

                                                člen           Katrincová  Marta 

                                                                  Lacová Katarína    

 

   Požiarna zbrojnica       predseda       Dlábik Jozef 

                                        člen              Paška Ladislav 

                                                             Laššo Martin 

 

   Materiál CO                predseda     Laššo Juraj 

                                       člen             Peťovská  Eva 

                                                           Lacová Katarína 

 

Prítomní poslanci si stanovili termín uskutočnenia inventarizácii do 10.novembra 2011. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.29/2011 

 

s ch v a ľ u j e  

ústrednú inventarizačnú komisiu a dielčie komisie v navrhovanom zložení 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

9.)   Rôzne. 

 

      a,)  Starosta prečítal poslancom zmluvu s audítorom o poskytovaní audítorských služieb. 

Oboznámil ich čo tvorí cenu za audit. Audit pre obec Neporadza vykonáva  Ing. Duvačová. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                Uznesením č.30/2011 

s ch v a ľ u j e 

zmluvu s audítorom o poskytovaní audítorských služieb 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

     b.)  V ďalšom bode starosta oboznámil poslancov o vypovedaní Zmluvy o zriadení Spoločného 

obecného úradu v Trenčíne zo dňa 14.01.2003 v znení dodatku č.1 a č.2 a jej úplného znenia z 

28.03.2011. Zmluvu nám vypovedalo Mesto Trenčín a výpoveď začína plynúť 01.10.2011. 

Uplynutím výpovednej doby mesto Trenčín vystúpi zo Spoločného Obecného úradu v Trenčíne, 

čím je úrad nefunkčný. Preto starosta navrhol schváliť tiež vystúpenie zo Spoločného obecného 

úradu k 31.12.2011. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                Uznesením č.31/2011 

s ch v a ľ u j e  

výpoveď Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne zo dňa 28.03.2003 v znení 

dodatku č.1 a č.2  a jej úplného znenia z 28.03.2011 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 



      c.)   Riaditeľka MŠ v Neporadzi p. Soňa Ridekyová odovzdala na obecný úrad Plán práce pre 

šk.rok 2011/2012  a Hodnotiacu správu za rok 2010/2011. Starosta oboznámil poslancov s ich 

obsahom.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.32/2011 

 

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

Hodnotiacu správu pre rok 2010/2011 a Plán práce pre šk. rok 2011/2012 v MŠ Neporadza 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

     d.)  Schválenie VZN č.1/2011 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.33/2011 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

    e.)   Dňa 30.09.2011 došiel na obecný úrad v Neporadzi ďakovný list pre Ľuboša a Adrianu 

Kopeckých, Neporadza č.65, v ktorom manželia Bartošoví ďakujú za nezištnú pomoc pri dopravnej 

nehode.  Poslanci sa dohodli, že obec Neporadza im tiež napíše ďakovný list, za príkladný a 

nezištný čin pomoci neznámym  ľuďom v krízovej situácií.  

 

10.)   Diskusia. 

 

      V diskusii starosta predložil realizačné plány pre kultúrny dom, s ktorými sa poslanci 

oboznámili. Potom riešili problémy obce. 

 

11.) Záver. 

 

    Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľka:   Katarína Lacová                                _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                              _________________________ 

 

Starosta obce:  Marián Kopecký                                 _________________________ 

 

 

 Overovatelia:   Juraj  Laššo                                       _________________________ 

                           

                         Janka  Štefánková                              __________________________  


