
        Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

 

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 10.02.2020             

                       o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Žáčik Pavol  

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

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

je uznášania schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

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

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

 

Za overovateľov boli určení:      Jozef Bednár 

                                                    Martin Richtárech 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Mgr. Jana Mináriková 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení zo 8. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza 

Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  
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4.) Úprava rozpočtu č. 9/2019 k 31.12.2019 

 

    Úpravu rozpočtu predniesla ekonómka obce Mgr. Jana Mináriková. Rozpočet sa upravil 

podľa skutočnosti k 31.12.2019: 

 

Druh Názov Schválený Upravený 

Príjmy    
*1 1-bežný rozpočet 368 538,00 408 546,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 29 992,00 77 754,00 

*3 3-finančné operácie 32 000,00 10 000,00 

Spolu  430 530,00 496 300,00 

Výdaje    
*1 1-bežný rozpočet 316 412,00 374 571,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 93 492,00 54 063,00 

*3 3-finančné operácie 20 626,00 67 666,00 

Spolu  430 530,00 496 300,00 

    

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.54/2020  

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

úpravu rozpočtu č.9/2019 k 31.12.2019 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

5.) Prehľad hospodárenia obce k 31.12.2019 

 

      Mgr. Jana Mináriková informovala prítomných poslancov o čerpaní finančných 

prostriedkov za rok 2019. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpajú  

v súlade so schváleným rozpočtom a úpravami rozpočtu obce za rok 2019. Podrobný prehľad 

je prílohou zápisnice. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č.55/2020  

 

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

prehľad hospodárenia obce k 31.12.2019 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
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6.) Informácia o finančnej situácií v základnej škole 

 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o príjmoch a výdavkoch školy za rok 2019, 

nakoľko pri počte 13 žiakov ide o zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce.  

 

Na základe údajov z materskej školy /počty detí jednotlivých ročníkov/ a predpokladanom 

zápise detí do základnej školy v budúcich rokoch sa vypracovala prognóza príjmov a výdavkov 

na roky 2021, 2022, 2023. V školskom roku 2020/2021 sa predpokladá, že by Základnú školu 

v Neporadzi navštevovalo 18 detí. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                    Uznesením č.56/2020 

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

informácie o čerpaní finančných prostriedkov na chod základnej školy v Neporadzi 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

7.) Rôzne 

a.)  Starosta obce informoval o liste, ktorý bol doručený na obecný úrad, kde sa písalo o pomoci 

pre pani, ktorá dostala šmyk medzi obcami Tr. Mitice a Neporadza, časťou vozidla sa dostala 

mimo vozovky. Týmto sa chcela poďakovať naším občanom, ktorí je pomohli. Jedná sa o 

mladého chlapca, ktorý sa vybral do obce zháňať traktor, aby ju vytiahol a následne trom 

mladým ženám, ktoré sa pri nej zastavili a vozidlo jej pomohli vytlačiť na cestu.  

 

b.)   Z Okresného úradu Trenčín bol doručený protokol o prechode vlastníctva nehnuteľných 

vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce. Ide o pozemok, parcela E-KN č. 

874/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 440m2, ktorý je zapísaný v celosti na LV č. 2 

v k.ú. Bošianka Neporadza.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 57/2020 

 

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

prechod vlastníctva nehnuteľných vecí, pozemok, parcela E-KNč.874/5, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 440m2 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

c.)   Starosta oboznámil poslancov OZ o doručenej žiadosti p. Anny Kopeckej, Neporadza 279, 

ktorá žiada o riešenie situácie kanála, ktorý preteká cez jej pozemok a voda podmýva betónový 

múrik oplotenia a skrine plynomeru. Zároveň žiada o riešenie parkovania na obecnom 

pozemku pred parcelou 50/1. Uvedená situácia sa bude riešiť postupne, nakoľko na susednom 

pozemku sa bude stavať novostavba RD. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, že prekrytie 

uvedeného kanála si majitelia parciel, na ktorých sa kanál nachádza urobia svojpomocne. Na 

časť, ktorá ide po obecnom pozemku obec prispeje z rozpočtu obce.  
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 58/2020 

 

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

žiadosť p. Anny Kopeckej na riešenie kanála, ktorý preteká cez pozemok p. Kopeckej. OZ 

navrhlo, že uvedenú situáciu – prekrytie kanála si majú svojpomocne vyriešiť majitelia 

pozemkov a na časť prekrytia, ktorá ide cez obecný pozemok, prispeje obec z rozpočtu obce. 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

d.)  Starosta obce navrhol, že by bolo potrebné skontrolovať všetky hydranty v obci – ich 

funkčnosť. Uvedené hydranty sú majetkom TVK, a.s. Trenčín z čoho vyplýva, že túto kontrolu 

môže uskutočniť len TVK a.s. Trenčín. 

 

 

e.)    Starosta informoval o možnosti umiestnenia nových kontajnerov na separovaný zber. 

Návrh bol umiestniť kontajnery pri kaplnku. Nakoľko však nad danými parcelami ide vedenie 

vysokého napätia, nie je možné tam kontajnery umiestniť. Kontajnery môžu byť umiestnené 

10 m od vedenia vysokého napätia. Starosta vyzval poslancov o návrhy, kde by sa mohli 

uvedené kontajnery umiestniť. 

 

 

f.)   Starosta informoval poslancov o množstve vyseparovaného odpadu v roku 2019. Obec 

vyseparovala o 2 tony viac odpadu, to znamená, že v roku 2019 bolo 46% vyseparovaných 

zložiek odpadu, čo oproti roku 2018 je nárast separovania o 16%. Sadzba za uloženie odpadu 

na rok 2020 za 1 tonu je 12,- Eur. 

 

 

g.)  Starosta informoval o projekte Zberný dvor, ktorý bol zamietnutý z dôvodu vlastníckeho 

práva pozemkov, kde má byť Zberný dvor umiestnený. Uvedené pozemky sú majetkom 

Urbárskeho spoločenstva Bošianska Neporadza. Dňa 14.3.2020 budú mať schôdzu, kde bude 

prerokovaná možnosť zámeny uvedených pozemkov za obecné pozemky. 

 

 

h.)   Novostavba budovy požiarnej zbrojnice – nakoľko v druhej etape bola schválená výška 

dotácie približne cca 11 000,-. Starosta navrhol, že v tomto roku 2020 sa upraví a vyčistí okolie 

starej budovy KD a počká ako dopadne tretia etapa. Z doposiaľ poskytnutých finančných 

prostriedkov výstavba nie je možná. Poslanec Katrinec však upozornil, že ak by bolo 

poskytnuté hasičské vozidlo pre DHZ z TSK, tak toto vozidlo musí mať vyhrievanú garáž, inak 

by sa muselo vrátiť.  

 

 

ch.)   Starosta informoval o prestavbe kuchyne v KD. Vznikol problém z búraním priečky 

medzi umývarkou a chodbou, kde je v stene vedená elektroištalácia. Starosta navrhol, aby sa 

nebúrala celá stena, ale len jej časť, kde sa dá preklad čím sa umývarka aspoň presvetlí.  
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8.) Diskusia a záver. 

 

V diskusii sa preberal detský karneval organizovaný MŠ a ZŠ spolu s obecným úradom. 

Navrhlo sa, aby sa popri karnevale navarila kapustnica, prípadne klobásky a bolo by to aj 

posedenie pre rodičov a občanov našej obce. Akcie by mala názov: „Maškarný ples pri 

fašiangovej kapustnici“. Organizačne sa budú podieľať na tejto akcii poslanci Richtárech M., 

ktorý zabezpečí bufet a o občerstvenie sa postarajú p. Hanincová, p. Cmarko a p. Bednár.  

  

 

Nakoľko v diskusii už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce na záver poďakoval 

prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Jozef Bednár                                               _________________________ 

                                              

                        Martin Richtárech                                       __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Jana Mináriková                               __________________________ 

 

 

 

 

 

 


