
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

 

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 04.12.2020             

                       o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Žáčik Pavol príchod o 19:00 hod.  

 

Ospravedlnená :  

 

Štefánková Janka, 

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Na zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov, preto bolo konštatované, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo zasadnutia bola ospravedlnená poslankyňa Janka Štefánková. 

Poslanec Pavol Žáčik oznámil, že príde na zasadnutie neskôr z pracovných dôvodov. 

 

2.)   Schválenie programu. 

 

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

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:  Miroslav  Katrinec 

                                                Jozef  Bednár        

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

       Kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza   

Pavol Cmarko. Konštatoval, že všetky uznesenia z predošlého OZ sú splnené.  

Uznesenia č.88/2020  a č.89/2020 sa realizujú, uznesenie č.90/2020 sa realizuje priebežne. 
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4.)  Schválenie finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2021,2022, 2023. 

 

Príchod poslanca Pavla Žáčika.  

 

      Stanovisko k návrhu rozpočtu  obce Neporadza podala kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kopecká. 

Návrh rozpočtu  bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce po dobu 15dní. Nakoľko 

neboli žiadne pripomienky, kontrolórka obce odporučila prítomným poslancom  rozpočet na rok 2021 

schváliť. Finančný rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 tvorí prílohu č.1 

tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                  Uznesením č.95/2020 

 

A)  s ch v a ľ u j e 

 

 rozpočet Obce Neporadza bez programovej štruktúry na rok 2021 ako vyrovnaný 

 vo výške 430 000,-€  (slovom štyristotridsať tisíc eur). 

 

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

 

1.) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

2.) viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2022-2023. 

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

5.)  Úprava rozpočtu č. 10/2020. 

 

       Úpravu rozpočtu predniesla ekonómka obce Mgr. Janka Mináriková. Úprava rozpočtu spočívala 

v presune medzi rozpočtovými položkami funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Rozpočtové opatrenie 

č.10/2020 tvorí prílohu č. 2. 

 

 

    

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy         

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 405 160,00 371 623,46 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 199 919,00 199 919,30 

3 3-finančné operácie 29 992,00 56 841,00 41 428,23 

Spolu   419 500,00 661 920,00 612 970,99 

          

Výdaje         

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 381 908,00 303 220,15 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 258 912,00 205 832,59 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 33 136,15 

Spolu   419 500,00 661 920,00 542 188,89 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.96/2020  

s ch v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2020   

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

6.)  Rôzne. 

  

A.)  Oprava kamery pri obecnom úrade. 

  

      Kamera pri obecnom úrade je pokazená. Starosta zisťoval možnosť výmeny kamery u firmy, ktorá 

zabezpečovala kamerový systém v obci. Oprava kamery by bola drahšia, ako zakúpenie novej kamery.  

Cena novej kamery a jej výmena by stála približne 1 550,- € (slovom tisícpäťstopäťdesiat eur). 

 

B.)  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  TJ Slovan Neporadza. 

 

     Dňa 27.11.2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť TJ Slovan Neporadza o poskytnutie 

finančného príspevku na činnosť klubu pre rok 2021. Ide o sumu vo výške 2 660,- € (slovom 

dvetisícšesťstošesťdesiat eur). Príspevok bude použitý na údržbu ihriska, poplatky za rozhodcov 

a energie. Poslanec Pavol Cmarko navrhol, že keď sa bude kosiť ihrisko TJ, zároveň sa pokosí 

aj  areál ZŠ. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.97/2020  

s ch v a ľ u j e 

 

poskytnutie finančného príspevku na činnosť TJ Slovan Neporadza  

 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

C.)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021. 

 

       Kontrolórka obce Neporadza Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.98/2020 

berie na vedomie 

 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021  

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 
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D.)  Informácia o predĺžení osvetlenia na cintoríne Rožňová Neporadza. 

 

       Poslanec Pavol Cmarko sa informoval, či sa už začali práce na predĺžení osvetlenia na cintoríne 

Rožňová Neporadza. Z dôvodu nepriaznivého počasia  sa tieto práce presúvajú na jar 2021. 

 

7.)  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:   Miroslav Katrinec                                          _________________________ 

 

                                              

                        Jozef Bednár                                                __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

 


