
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 21. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 25.02.2022             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________  

Prítomní : 

Mgr. Ján Haninec  – starosta  

Bednár Jozef, Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Štefánková Janka, Žáčik Pavol,  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

Ospravedlnení :  

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

Richtárech Martin  

1.)  Otvorenie.      

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov a kontrolórku obce.  Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

2.)  Schválenie programu. 

Starostu predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez pripomienok 

hlasmi všetkých prítomných. 

Za overovateľov boli určení:       Miroslav  Katrinec      

                                                    Janka  Štefánková   

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ vykonala poslankyňa obce Neporadza Janka 

Štefánková. Konštatovala, že uznesenia sú splnené. 

4.)   Rozpočtové opatrenie č.7/2021 k 31.12.2021. 

Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková podala bližšie informácie k úprave rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 7/2021 k 31.12.2021. Úprava rozpočtu spočíva v navýšení a presune 

medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a navýšení príjmov o účelovo určené finančné 

prostriedky. Rozpočtové opatrenie č.7/2021 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Rozpočtové opatrenie č.7/2021 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 453 749,00 453 628,74 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 2 000,00 2 000,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 72 036,00 84 887,90 

Spolu  430 000,00 527 785,00 540 516,64 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 407 736,00 353 297,09  

*2 2-kapitálový rozpočet 56 179,00 98 460,00 40 460,95 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 589,00 75 407,61 

Spolu  430 000,00 527 785,00 469 165,65 



 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 139/2022 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č.7/2021 k 31.12.2021  
počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

5.)   Prehľad hospodárenia k 31.12.2021. 
Mgr. Jana Mináriková informovala prítomných poslancov o čerpaní finančných prostriedkov  

za rok 2021. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpali v súlade so schváleným 

rozpočtom a úpravami rozpočtu obce za rok 2021.  

Podrobný prehľad je prílohou č.2 tejto zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                   Uznesením č. 140/2022 

b e r i e   na   v e d o m i e  

prehľad hospodárenia obce k 31.12.2021 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

6.)   Inventarizácia k 31.12.2021. 
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej 

komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 141/2022 

s ch v a ľ u j e  

inventarizáciu obce Neporadza k 31.12.2021 počtom hlasov všetkých prítomných poslancov  

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

7.)   Rozpočtové opatrenie č.1/2022. 
Ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková a starosta obce Mgr. Ján Haninec podali bližšie informácie 

k úprave rozpočtu č.1/2022 k 31.01.2022. Väčšia úprava rozpočtu spočíva v presune medzi 

výdavkovými rozpočtovými položkami vo výške 8 000,-- €, ktoré budú použité na údržbu budovy 

obecného úradu. Údržba sa týka výmeny okien, dverí a kancelárskeho nábytku.  

Na základe predpokladaných výdavkov na výstavbu hasičskej zbrojnice boli presunuté finančné 

prostriedky z rezervného fondu vo výške 18 000,-- €. 

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 431 921,00 433 197,00 40 386,52 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 64 149,00 4 415,92 

Spolu  473 000,00 497 346,00 44 802,44 

Výdaje     

*1 1-bežný rozpočet 347 721,00 370 167,00 32 445,01 

*2 2-kapitálový rozpočet 87 079,00 106 079,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 38 200,00 21 100,00 3 235,43 

Spolu  473 000,00 497 346,00 35 680,44 
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Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 142/2022 

s ch v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenie č.1/2022  

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 143/2022 

s ch v a ľ u j e  

čerpanie rezervného fondu vo výške 18 000,-- €, ktoré budú použité  na výstavbu hasičskej 

zbrojnice 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

 

8.)   Slávnosti Mikroregión v roku 2022. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o slávnostiach Mikroregiónu Machnáč – 

Inovec. V roku 2019 sa slávnosť konala v Motešiciach a v rokoch 2020-2021 sa nekonala 

z dôvodu pandémie COVID – 19. Tento rok sa bude konať vo Svinnej. Obec prispieva na túto 

akciu sumou 500,-- €, ďalej obec musí zabezpečiť  jeden kotol gulášu, ktorý sa podujali variť 

poslanci. Ďalej navrhli navariť kotol kapustnice, ktorý by navaril p. Paška Ladislav. 

Výdavky na túto akciu budú hradené z rozpočtu obce.  

9.)   Rôzne. 
9 A.)  Starosta informoval poslancov, že dňa 24.02.2022 bolo v SAD Trenčín stretnutie starostov 

ohľadne návrhu cestovného poriadku platného od 01.04.2022. Tento návrh zahŕňa zrušenie spojov  

v sobotu a v nedeľu z Neporadze do Motešíc a späť.  

 

9 B.)  Dňa 21.02.2021 bola doručená žiadosť p. Jarmily Kumovej o odpustenie poplatku za 

komunálny odpad pre rok 2022 pre prevádzku Pohostinstvo u Jozefa. Ako dôvod uviedla, že 

prevádzka je počas pandémie COVID – 19 otvorená iba ojedinele a smetná nádoba je neustále 

prázdna. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 144/2022 

n e s ch v a ľ u j e  

žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad pre rok 2022 p. Jarmily Kumovej pre 

prevádzku Pohostinstvo u Jozefa 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

 

9 C.)  Dňa 22.02.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o zníženie poplatku za 

komunálny odpad pre prevádzku NICOL ONE s.r.o. Neporadza č.120. Ako dôvod uviedli, že 

kontajner 1100 L nie je  kapacitne využitý  a odpad je separovaný. 

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 145/2022 

s ch v a ľ u j e  

čiastočné zníženie poplatku za komunálny odpad vo výške 40% zo sumy 700,- € pre prevádzku 

NICOLE ONE s.r.o., Neporadza 120. 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

 

9 D.)  Dňa 14.02.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť p. Jozefa Králecha, bytom 

Neporadza č.300, ktorý žiada o poskytnutie mesačného finančného príspevku. Z dôvodu jeho 

zlej finančnej a zdravotnej situácie mu jeho finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie 

mesačných výdavkov.  
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Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 146/2022 

s ch v a ľ u j e  

50 % finančný príspevok na stravu – obedy pre p. Jozefa Králecha, bytom Neporadza č.300, 

ktoré budú odobraté zo Školskej jedálne pri Materskej škole v Neporadzi na dobu určitú 

od 01.03.2022 do 31.12.2022.  Príspevok sa bude uhrádzať z bežného účtu Obce Neporadza na 

stravný účet ŠJ na základe mesačného vyúčtovania odobratých obedov      
počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

 

9 E.)  Starosta informoval prítomných poslancov o možnosti podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt s kódom  ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP „WIFI pre teba II“. Cena 

spracovania žiadosti a externého manažmentu projektu schválenia žiadosti je 290,-- €. Podmienkou 

je vytvorenie 10 bezplatných WIFI zón. Termín pre odovzdanie žiadosti je do 17.03.2022. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 147/2022 

s ch v a ľ u j e  

vypracovanie žiadosti a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ŽoNFP OPII-

2021/7/18-DOP „WIFI pre teba II“  

počtom hlasov 5 prítomných poslancov. 

10.)   Diskusia a záver. 

10 A.)  Poslanec Miroslav Katrinec pripomenul, že obyvatelia ulice „ Žabská“ sa i naďalej 

sťažujú na vypúšťanie fekálii do potoka z Hornej Studne. Poslanci navrhli ako jedno 

z možných riešení objednať firmu, ktorá má prostriedky na zistenie, ktorí  občania vypúšťajú 

fekálie do potoka. Náklady na toto zistenie budú znášať vinníci.  

 

10 B.)  Poslankyňa Katarína Hanincová navrhla prehodnotiť výšku nájomnej ceny pre nájomné 

zmluvy na byty v ZŠ a prenájom nebytových priestorov (kaderníctvo, manikúra a predajňa 

záhradkárskych potrieb) z dôvodu každoročnej inflácie. Nájomnú cenu pre všetky nebytové 

priestory  vo vlastníctve obce určené na podnikateľskú činnosť stanovili na pevnú cenu 

vo výške 2,12 € za 1m².   

Výška nájmu pre byty v ZŠ sa nemenila od roku 2003. 

Celková plocha bytu a vedľajších miestností   bytu č.1 Mgr. Miroslavy Kasalovej je 67,90 m². 

Výšku nájmu  pre tento byt stanovili 1,25 € za 1m².  

Celková plocha bytu a vedľajších miestností bytu č.2  p. Petra Gulára je 78,58 m² a garáže 

19,53 m².Výšku nájmu za byt stanovili  1,10 € za 1m² z toho dôvodu, že tento byt má WC 

mimo bytu a výška nájmu za garáž 0,25 € za 1m². 

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 148/2022 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie nájomnej ceny všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Neporadza určených 

na podnikateľskú činnosť na cenu 2,12 € za 1m² 

 

Výsledok hlasovania: 

za :  J. Bednár, K. Hanincová,  M. Katrinec, P. Žáčik 

zdržala sa:  J.Štefánková  
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Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 149/2022 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie nájomnej ceny pre byt č.1 v budove ZŠ o rozlohe 67,90 m² vo výške 1,25 € za 1m² 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov 

 
Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č. 150/2022 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie nájomnej ceny pre byt č.2 v budove ZŠ o rozlohe 78,58 m² vo výške 1,10 € za 1m² 

a garáž, ktorá je v nájme k bytu č.2 vo výške 0,25 € za 1m² 

počtom hlasov 5 prítomných poslancov 

 

 

 

 

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                                       _________________________ 

 

                                              

                        Janka Štefánková                                          __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 

 

 

 


