
  Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 20.11.2020             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu, 

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

Richtárech Martin 

 

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov 

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  6 zo 7  poslancov  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:      Katarína Hanincová 

         Janka Štefánková 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Jana Mináriková 

 

 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

          Kontrolu plnenia uznesení z 12. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce 

Neporadza Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia z 12. zasadnutia sú splnené. Bližšie 

informácie k jednotlivým uzneseniam podal starosta obce.  
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4.) Návrh finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2021, 2022, 2023 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 19.11.2020 bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce www.neporadza.sk návrh finančného rozpočtu obce Neporadza 

na roky 2021,2022,2023. Návrh rozpočtu na rok 2021 sa predkladá bez programovej štruktúry. 

Návrh rozpočtu na roky 2022-2023  je orientačný a bude sa v mimoriadnych a odôvodnených 

prípadoch upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Pri návrhu rozpočtu obce – bežný rozpočet 

sa vychádzalo z plnenia rozpočtu v rokoch 2018, 2019 a očakávanej skutočnosti roku 2020.  

Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022,2023 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Návrh rozpočtu bude vyvesený po dobu 15 dní na pripomienkovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 83/2020  

 

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

predložený návrh finančného rozpočtu obce Neporadza na roky 2021, 2022, 2023, 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

5.) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia č.8/2020 a č.9/2020. 

 

         Bližšie informácie k úprave rozpočtu č.8/2020 k 01.10.2020 a č. 9/2020 k 31.10.2020 

podala ekonómka obecného úradu Mgr. Jana Mináriková. Úprava rozpočtu spočívala v presune 

medzi rozpočtovými položkami, zvýšenie normatívneho financovania Základnej školy, 

zvýšenie rozpočtovej položky dani z príjmov, zvýšenie a úprava rozpočtu z dôvodu 

poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu na financovanie projektu: Zníženie 

energetickej efektívnosti budovy materskej školy a iné. Rozpočtové opatrenie č.8/2020 tvorí 

prílohu č. 2 a rozpočtové opatrenie č.9/2020 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

 Rozpočtové opatrenie č.8/2020 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 389 508,00 391 586,00 312 792,88 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 15 521,80 

*3 3-finančné operácie 29 992,00 57 841,00 39 504,15 

Spolu  419 500,00 460 514,00 367 818,83 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 340 908,00 377 609,00 242 594,53 

*2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 61 805,00 16 099,89 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 28 683,72 

Spolu  419 500,00 460 514,00 287 378,14 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 84/2020 

s ch v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č.8/2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 
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Rozpočtové opatrenie č.9/2020 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 389 508,00 405 160,00 341 359,73 

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

*3 3-finančné operácie 29 992,00 56 841,00 39 504,15 

Spolu  419 500,00 661 920,00 580 783,18 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 340 908,00 383 908,00 273 951,85 

*2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 256 912,00 205 832,59 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 30 454,69 

Spolu  419 500,00 661 920,00 510 239,13 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 85/2020 

s ch v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č.9/2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

6.) Príkaz na inventarizáciu k 31.12.2020. 

 

      Nakoľko je potrebné vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v zmysle § 29 a 30 zákona 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v z.n.p. k 31.12.2020, 

starosta stanovil komisiu v zložení predseda Pavol Cmarko, členovia Jozef Bednár a Pavol 

Žáčik 

 

 Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 86/2020  

 

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

príkaz na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020  

a zloženie inventarizačnej komisie 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

7) Výročná správa Obce Neporadza za rok 2019 a správa audítora 

      Ekonómka obce informovala poslancov OZ, že sa bola vyhotovená Výročná správa Obce 

Neporadza za rok 2019 a bol vykonaný audit účtovnej závierky Obce Neporadza k 31.12.2019. 

Kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov so správou nezávislého audítora 

k vykonanému auditu účtovnej závierky Obce Neporadza k 31.12.2019.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 87/2020      
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b e r i e    n a    v e d o m i e 

           1)  Výročnú správu Obce Neporadza k 31.12.2019 

           2)  Správu nezávislého audítora Mgr. Ing. Kataríny Šaškovej z vykonaného auditu 

     účtovnej závierky obce Neporadza k 31.12.2019 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

8.)  Rôzne 

 

a) Starosta informoval prítomných poslancov o možných výzvach - projektoch, do ktorých by 

sa mohla obec zapojiť: vybudovanie vodovodu, zberný dvor, zateplenie základnej školy.  

Zberný dvor momentálne nie je aktuálny, nakoľko doposiaľ nedošlo k vysporiadaniu pozemkov 

na parcele, kde by mal byť podľa pôvodných projektov zberný dvor vybudovaný. Poslanec 

Katrinec sa informoval, či nie je vyhlásená aj výzva na rekonštrukciu domu smútku, nakoľko 

domy smútku v obci sú v dezolátnom stave. Takáto výzva nie je zverejnená. Do úvahy pripadá 

projekt na vybudovanie vodovodu na ulici k Bošianskemu cintorínu.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 88/2020      

s ch v a ľ u j e 

zapojenie sa do projektu: Vybudovanie vodovodu, ulica k Bošianskemu cintorinu 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

b) Starosta informoval poslancov o pozemkoch - k.u. Bošianska Neporadza, časť Drahy. 

Uvedené pozemku sú vedené ako extravilán, teda územie ležiace mimo zastavaného územia 

obce.  Nakoľko neustále evidujeme dopyt po stavebných pozemkoch v našej obci, tieto 

pozemky by boli vhodné aj na výstavbu rodinných domov. Poslanci sa zhodli, že by bolo 

potrebné rozšíriť zastavané územie obce, čím by sa zvýšila možnosť výstavby nových 

rodinných domov a tým by sa zvýšil  nárast počtu obyvateľov v našej obci. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 89/2020      

s ch v a ľ u j e 

podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia k.ú. Bošianska Neporadza 

pod názvom hrubé terénne úpravy pre individuálnu bytovú výstavbu „NEPORADZA 

DRAHY“ 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

c) Oprava dažďovej kanalizácie v ulici Perište. 

Starosta informoval poslancov, že na prekrytí kanála v ulici Perište sa začne pracovať už 

v budúcom týždni. Realizáciu stavby zabezpečí firma PEMAL a celkové náklady by mali 

predstavovať čiastku cca 11 000,- Eur.  
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 90/2020      

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

realizáciu prekrytia kanála a náklady spojené s prekrytím vo výške cca 11 000,- Eur 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

d) Momentálne má obec iba jedného stáleho zamestnanca, ktorý sa stará o drobné údržbárske 

práce, o obecné budovy, udržiava poriadok na verejných priestranstvách,  zbernom dvore, 

zabezpečuje zber plastov po obci a odvoz vytriedeného odpadu z priestoru na nakladanie 

odpadov, zabezpečuje chod domu smútku a iné. Doposiaľ sa pomocný pracovník zamestnával 

prevažne prostredníctvom projektov z úradu práce – dlhodobo nezamestnaný a v súčasnej dobe 

uvedené práce vykonáva jeden pracovník. Starosta navrhol, že by bolo potrebné prijať 

pomocného pracovníka, buď na hlavný pracovný pomer alebo z úradu práce cez aktuálny 

projekt. Uvedenú možnosť preverí starosta na ÚPSVaR v Trenčíne. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 91/2020 

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

návrh starostu o prijatí pomocného pracovníka 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

e) Starosta informoval poslancov o potrebe orezať staré stromy v areály MŠ a detského ihriska. 

Zabezpečia členovia DHZ Neporadza. 

f) Nakoľko je krízová situácia, starosta navrhol uskutočniť akciu Mikuláš v obci.  Išlo by len o 

prechod koča s Mikulášom po obci a pár zastávok, kde by si deti mohli prevziať Mikulášske 

balíčky. Aspoň takto by sme pripomenuli tieto predvianočné dni naším deťom.  

g) Strecha na budove školy je v dezolátnom stave, kde sa rozpadajú aj oporné múry strechy. Už 

v minulosti sa plánoval náter strechy. Po konzultácií s odborníkmi sa zistilo, že pripadajú do 

úvahy dve možnosti nápravy. Jedna z možností je oprava oporných múrov a náter strechy, čo 

by obec stálo cca 16 000,- Eur a druhá možnosť je nové prekrytie strechy čo by predstavovalo 

náklady vo výške cca 20 000,- Eur. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 92/2020 

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

dezolátny stav strechy na budove základnej školy 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

h) Kontrolórka obce predložila poslancom OZ stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020. Uvedené stanovisko tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 93/2020 

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

stanovisko kontrolórky obce k návratnej finančnej výpomoci 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

ch) Ekonómka obce podala informáciu o použití poskytnutej návratnej finančnej výpomoci. 

Uvedené finančné prostriedky boli použité na  výkon samosprávnych pôsobností a to na 

financovanie bežných výdavkov obce na mzdy a energie. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 94/2020 

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

použitie prijatej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností obce 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

i) Poslankyňa p. Janka Štefánková informovala poslancov OZ, že v roku 2021 škola oslávy  

60. výročie otvorenia ZŠ v Neporadzi. Touto cestou by chcela požiadať obec o spolupodieľanie 

sa na oslavách, ktoré by sa mohli uskutočniť v lete 2021. 

j) Základná školy v minulom šk. roku vyhrala stojany na bicykle, ktoré ešte nie sú osadené. Za 

pomoci rodičov by sa tieto stojany osadili v areály školy. P. Michal Kopecký by osadil stojany 

do pevného železného rámu a p. Miroslav Kopecký by poskytol stavebný materiál na osadenie 

uvedených stojanov. 

 

9.)  Záver. 

                   
     Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                                       _________________________ 

 

 

Overovatelia:   Katarína Hanincová                                     _________________________ 

 

                                              

                        Janka Štefánková                                        __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Jana Mináriková                                        __________________________ 
 


