
 Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 

 

Zápisnica z 19. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 26.10.2021             

                       o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

Cmarko Pavol – zástupca starostu,  

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení :  

 

Richtárech Martin, Žáčik Pavol  

 

1.)   Otvorenie.   

    

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

a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní  5 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:       Miroslav Katrinec  

                                                    Janka  Štefánková 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Katarína  Lacová 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce Neporadza Pavol 

Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

 

 

4.)  Posúdenie projektu k výstavbe „Dráhy“ Bošianska Neporadza  

 

Starosta informoval prítomných poslancov o vypracovanej urbanistickej štúdie IBV – „Drahy“  pre 

výstavbu skupiny deviatich rodinných domov, ktorú dal vypracovať investor Mgr. Andrej Belák, 

bytom Svinná 573. 
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Miestom výstavby rodinných domov sú parcely č .CKN 1067/8, 1067/9, 1067/10 1067/11 a 1067/15 

nachádzajúce sa v k.ú. Bošianska Neporadza. Termín začatia výstavby by mal byť 04/2022 

a dokončenie 04/2024. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 126/2021      

schvaľuje 

vypracovanie urbanistickej štúdie IBV – „Drahy“ pre výstavbu skupiny deviatich rodinných domov  

na parcelách č .1067/8, 1067/9, 1067/10 1067/11 a 1067/15 v k.ú. Bošianska Neporadza pre investora 

Mgr. Andreja Beláka bytom Svinná 573, 913 24 Svinná.                

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

5.) Rôzne. 

 

A.   

Na obecný úrad došla  žiadosť zo  ZŠ Motešice o finančný príspevok na realizáciu projektu   

"Zdravý životný štýl" vo výške 66 €, ktorý prebieha v školskom roku 2021/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č. 127/2021 

berie na vedomie 

žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu "Zdravý životný štýl" vo výške 66 € pre ZŠ 

Motešice. 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

B.   

Dňa 30.09.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na Centrum 

voľného času na šk.r. 2021/ 2022 na mzdy a prevádzku školských zariadení - Centrum voľného času, 

ktoré je ako súčasť ZŠ s MŠ sv. A. - Svorada a Benedikta v Trenčíne.  Toto CVČ navštevuje jeden 

žiak našej obce do 15 rokov. 

 

 Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č. 128/2021 

berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení – Centrum voľného 

času, ktoré je súčasťou ZŠ s MŠ sv. A. - Svorada a Benedikta, Braneckého 4, 911 01 Trenčín vo výške  

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

C.   

Dňa 14.10.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku 

školských zariadení na rok 2022 - Centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa 

Braneckého v Trenčíne. CVČ poskytuje krúžky, ktoré navštevuje jeden žiak našej obce. 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č. 129/2021 

berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení - Centrum voľného 

času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne vo výške  

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

D. 

Dňa 13.10.2021 bola doručená žiadosť p. Jozefa Králecha o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej   

pomoci. Ide o jednorazový finančný príspevok na pokrytie výdavkov pri umiestnení  do zariadenia pre 

seniorov. P. Králech je umiestnený v Zariadení pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., Krajné. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č. 

schvaľuje 

jednorazový finančný príspevok pre Jozefa Králech, bytom Neporadza č.300, 913 26  

vo výške 500 € (päťstoeur). 

 

počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov. 

 

6.)  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                                         _________________________ 

 

                                              

                        Janka Štefánková                                          __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Katarína Lacová                                         __________________________ 
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