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Zápisnica z 11. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 26.06.2020             

                       o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

 

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

Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnení : Cmarko Pavol, Richtárech Martin 

 

Hostia: Branislav Dúžek 

  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných 

poslancov, kontrolórku obce a hostí. Konštatoval, že sú prítomní 5 zo 7 poslancov OZ a tým je 

obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

        Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia. Presunul sa bol 9. Žiadosť 

o prenájom pozemku na bod 4.. Zmenu poslanci schválili bez pripomienok hlasmi všetkých 

prítomných. 

 

 

Za overovateľov boli určení:      Hanincová Katarína 

                                                    Katrinec Miroslav 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Mgr. Jana Mináriková 

 

 

3.)  Kontrola plnenia uznesení. 

 

 Kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia OZ vykonala z dôvodu neprítomnosti 

zástupca starostu obce Neporadza p. Janka Štefánková. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.  
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4.) Žiadosť o prenájom pozemku 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že na Obecný úrad bola doručená dňa 

29.5.2020 Žiadosť o prenájom obecného pozemku, parcela č. 154, zapísaná na LV č. 1, od 

p. Branislava Dúžeka. Na uvedenej parcele p. Dúžek plánuje pestovať črepníkové kvety, predaj 

ovocných stromčekov, okrasných drevín, vybudovať menší fóliovník a prístrešok na rozšírený 

sortiment záhradkárskych potrieb. V žiadosti uviedol, že pozemok by upravil a ohradil na 

vlastné náklady. 

Následne p. Dúžek oboznámil poslancov o plánoch na uvedenej parcele. Poslanci OZ sa šli 

pozrieť na parcelu, kde sa v súčasnosti nachádzajú kopy asfaltovej drte - škvára. Poslanec 

Žáčik Pavol podal návrh, že je potrebné aby sa upravil aj žľab, ktorý odvádza dažďovú vodu. 

P. Dúžek uvedenú skutočnosť zobral na vedomie a odvod dažďovej vody vyrieši trativodom.  

P. Štefánková uviedla, že pozemkom bude upravený, nakoľko teraz je to nepekné miesto 

priamo v strede obce. Jednou s podmienok bola dohoda p. Dúžeka s vlastníkom susedného 

pozemku, nakoľko cez obecný pozemok vedie prístupová cesta k jeho pozemku.  

Následne starosta navrhol, že uvedená parcela by sa p. Dúžekovi mohla prenajať za symbolickú 

cenu 1 Euro na 1 rok, nakoľko upraví a ohradí parcelu na vlastné náklady. Ďalej navrhol aby 

sa obec z časti podieľala aj na odvoze asfaltovej drte – škváry. Po roku sa rozhodne či bude 

pozemok prenajatý p. Dúžekovi aj na ďalšie obdobie.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 65/2020 

 

s c h v a ľ u j e 

prenájom obecného pozemku parcela č. 154, vedená na LV č. 1, k.ú. Rožňová Neporadza 

pánovi Branislavovi Dúžekovi, bytom Opatovská 161, 911 01 Trenčín po dobu jedného roku za 

symbolickú cenu 1 Euro/rok.  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

5.) Úprava rozpočtu č. 2/2020 k 30.04.2020 

 

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

upravil o presuny medzi položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie.  

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

Príjmy         

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 396 983,00 152 596,92 38 

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

3 3-finančné operácie 29 992,00 30 897,00 6 351,98 21 

Spolu 419 500,00 427 880,00 158 948,90 37 

            

Výdaje         

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 349 288,00 108 184,61 31 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 57 492,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 12 748,00 60 

Spolu 419 500,00 427 880,00 120 932,61 28 
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Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 66/2020 

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

úpravu rozpočtu č.2/2020 k 30.04.2020 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

6.) Úprava rozpočtu č. 3/2020 k 31.05.2020 

 

 Rozpočet sa upravil o presuny medzi položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie, 

znížil sa výnos dane na základy prognózy a mimoriadných opatrení COVID19, tým sa znížili 

celkové výdavky obce. 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

            

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 380 394,00 180 737,86 48 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 11 087,40 100 

3 3-finančné operácie 29 992,00 30 897,00 7 834,53 25 

Spolu   419 500,00 422 378,00 199 659,79 47 

            

Výdaje           

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 350 199,00 131 859,36 38 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 51 079,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 15 939,81 76 

Spolu   419 500,00 422 378,00 147 799,17 35 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 67/2020 

s c h v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu č.3/2020 k 31.05.2020 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7.) Úprava rozpočtu č. 4/2020 k 25.06.2020 

 

 Rozpočet sa upravil o presuny medzi ekonomickými a funkčnými klasifikáciami. Zvýšil 

sa príjem obce o účelovo určené finančné prostriedky – dotácie. 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Pln 

% 

            

Príjmy           

1 1-bežný rozpočet 389 508,00 383 316,00 205 713,72 54 

2 2-kapitálový rozpočet 0,00 11 087,00 11 087,40 100 

3 3-finančné operácie 29 992,00 30 897,00 7 963,46 26 

Spolu   419 500,00 425 300,00 224 764,58 53 
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Výdaje           

1 1-bežný rozpočet 340 908,00 354 621,00 154 634,93 44 

2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 49 579,00 0,00 0 

3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 17 199,12 82 

Spolu   419 500,00 425 300,00 171 834,05 40 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 68/2020 

s c h v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu č.4/2020 k 25.06.2020 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

8.) Záverečný účet obce Neporadza za rok 2019, stanovisko kontrolórky obce     

k záverečnému účtu. 

          Záverečný účet obce za rok 2019 bol  zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke 

obce dňa 11.06.2020 a zaslaný poslancom OZ na pripomienkovania. Počas doby zverejnenia 

neboli podané žiadne pripomienky a námietky. Poslanci na zasadnutí OZ prerokovali návrh 

záverečného účtu. Kontrolórka obce prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019, 

kde odporučila prítomným poslancom obecného zastupiteľstva schváliť záverečný účet bez 

výhrad. 

Ekonómka obce podala návrh na čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2020 

v celkovej výške rezervného fondu. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 69/2020 

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

               1)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Neporadza Ing. Ľudmily Kopeckej  

                k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2019 a odporučenie obecnému  

                zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za rok 2019  bez výhrad.   

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 

     

Uznesením č. 70/2020 

b)  s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

          1)  záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Neporadza za rok 2019  

               bez výhrad  

          2)  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  

               vo výške 11 282,50 Eur   

    počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 
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Uznesením č. 71/2020 

  c)  s  ch  v  a  ľ  u  j  e 

          1)  čerpanie rezervného fondu v celej výške na kapitálové výdavky v roku 2020 

           

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

9.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 - o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Neporadza 

 

        Poslancom OZ bol predložený návrh VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Neporadza, ktorý bol  zverejnený na úradnej tabuli 

obce a web stránke obce dňa 09.06.2020 a zaslaný poslancom OZ na pripomienkovania. Počas 

doby zverejnenia neboli podané žiadne pripomienky a námietky. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Uznesením č. 72/2020 

s ch v a ľ u j e 

 

VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Neporadza  

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

10.) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručenej Žiadosti o odkúpenie 

obecného pozemku: p.č. 143/8, vedenom na LV č. 1, o výmere 430m2, k.ú. Bošianska 

Neporadza. Žiadosť podal p. Peter Matúš dňa 16.6.2020. Uvedený pozemok sa nachádza vedľa 

pozemku p. Matúš a je v zastavenej časti obce. Po dohode prítomných členov OZ sa tento bod 

sa presunie do nasledujúceho zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 73/2020 

 

S c h v a ľ u j e 

presun Žiadosti na odkúpenie obecného pozemku p.č. 143/8 do nasledujúceho zastupiteľstva 

  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

Rôzne 
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a.)   Kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kopecká  prečítala prítomným poslancom plán kontroly na 

II.polrok 2020.  Návrh plánu kontrolnej činnosti bude visieť na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 74/2020 

 

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

 

plán kontroly na II. polrok 2020 

  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

b.) Starosta informoval poslancov o ponuke zavedenia obecného hlásnika  - zasielanie 

obecných oznamov cez SMS občanom.  

 

c.) Na 10. zasadnutí OZ boli poslanci informovaní o zakúpení 6 ks parkových lavičiek 

a následne mali rozhodnúť o ich umiestnení. Poslanci rozhodli, že lavičky budú osadené na 

cintorínoch, na Hornej studni, v parku, poprípade pri kultúrnom dome. Pri ich osádzaní 

prisľúbili pomoc aj členovia Jednoty dôchodcov 

 

d.) Starosta informoval o možnosti predĺženia verejného vodovodu v ulici k Bošianskému 

cintorínu. Následne by sa mohla skolaudovať už vybudovaná časť verejného vodovod na tejto 

ulici. 

 

8.) Diskusia a záver. 

 

 

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:   Katarína Hanincová                                     _________________________ 

                                              

                        Miroslav Katrinec                                       __________________________ 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Jana Mináriková                               __________________________ 

 


