
  Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza, okr. Trenčín 
 

Zápisnica z 15. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 04.03.2021             

           o 18.00 hod. v knižnici v budove Základnej školy v Neporadzi. 

________________________________________________________________                                              
  

 

 

Prítomní : 

 

Mgr. Ján Haninec  – starosta,   

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

Žáčik Pavol, Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce 

 

Ospravedlnený :  

 

Cmarko Pavol  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce,  privítal prítomných poslancov, 

kontrolórku obce a hosťa pána Petra Fabu zo spoločnosti PrimaTEL. Konštatoval, že sú 

prítomní  6 zo 7  poslancov  a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

  

2.)   Schválenie programu. 

 

 Starosta obce navrhol zmenu programu, kde sa presunul bod 8 na bod 3, čo poslanci 

schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

Za overovateľov boli určení:     Janka Štefánková  

         Pavol Žáčik 

 

Za zapisovateľku bola určená:    Jana Mináriková 

 

 

 

 

3.)  Zavedenie optiky v obci. 

 

 Starosta obce informoval členov obecného zastupiteľstva  o ponuke od firmy PrimaTEL 

s.r.o. Trenčín na zavedenie optickej siete v obci Neporadza. Následne p. Fabo predstavil 

uvedený projekt. Oboznámil poslancov OZ s výhodami zavedenia optického vedenia závesnou 

cestou i konečné zapojenie priamo k zákazníkovi. Ide o zavedenie optického internetu, 

digitálnej linky i digitálnej televízie. Bolo navrhnuté, ak by sa uvedené zapojenie realizovalo, 

že by sa zároveň mohla vykonať i rekonštrukcia miestneho rozhlasu. Všetko by bolo vedené 

jedným optickým káblom. Realizácia by sa vykonala až po vykonaní všetkých zákonných 

podmienok a povolení príslušnými orgánmi. 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 99/2021 

s ch v a ľ u j e 

zavedenie optického vedenia aj s rekonštrukciou miestneho rozhlasu v prípade splnenia 

všetkých zákonných podmienok a povolení  

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

4.) Kontrola plnenia uznesení. 

 

          Kontrolu plnenia uznesení zo 14. zasadnutia OZ vykonala poslankyňa OZ Janka 

Štefánková. Konštatovala, že uznesenia zo 14. zasadnutia sú splnené. Bližšie informácie 

k jednotlivým uzneseniam podal starosta obce.  

 

 

5.) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia č.11/2020 

 Informácie k úprave rozpočtu č.11/2020 k 31.12.2020 podala ekonómka obecného 

úradu Mgr. Jana Mináriková. Úprava rozpočtu spočívala v úprave skutočne prijatých príjmov 

a presuny medzi rozpočtovými položkami, zvýšenie normatívneho financovania Základnej 

školy, zvýšenie rozpočtovej položky dani z príjmov, zníženie príjmov za Školskú jedáleň a iné. 

Rozpočtové opatrenie č.11/2020 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 Rozpočtové opatrenie č.11/2020 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy     
*1 1-bežný rozpočet 389 508,00 413 855,00 413 831,18 

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

*3 3-finančné operácie 29 992,00 26 911,00 44 775,37 

Spolu  419 500,00 640 685,00 658 525,85 

Výdaje     
*1 1-bežný rozpočet 340 908,00 380 715,00 338 318,60 

*2 2-kapitálový rozpočet 57 492,00 238 792,00 218 947,65 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 178,00 38 278,12 

Spolu  419 500,00 640 685,00 595 544,37 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 100/2021 

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

rozpočtové opatrenie č.11/2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 
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6.) Prehľad hospodárenia obce Neporadza k 31.12.2020. 

 

      Ekonómka obce p. Jana Mináriková informovala prítomných poslancov o čerpaní 

finančných prostriedkov za rok 2020. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa 

čerpajú v súlade so schváleným rozpočtom a úpravami rozpočtu obce. Podrobný prehľad 

hospodárenie k 31.12.2020 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 101/2021  

 

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

prehľad hospodárenia obce Neporadza k 31.12.2020 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

7) Inventarizácia k 31.12.2020 

      Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený inventarizačný zápis ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  

a záväzkov k 31.12.2020. 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 102/2021      

 

s ch v a ľ u j e 

inventarizáciu obce Neporadza k 31.12.2020 počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

8.) Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenia č.1/2021  

 

         Ekonómka obce podala bližšie informácie k úprave rozpočtu č.1/2021 k 28.02.2021. 

Úprava rozpočtu spočíva vo zvýšení schváleného rozpočtu navýšením príjmov o dotácie 

prijaté v roku 2021 a zároveň i zvýšenie výdavkov. Rozpočtové opatrenie č.1/2021 tvorí 

prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

 Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

Druh Názov Schválený Upravený 

Príjmy    
*1 1-bežný rozpočet 388 921,00 402 162,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 41 079,00 42 436,00 

Spolu  430 000,00 444 598,00 

Výdaje    
*1 1-bežný rozpočet 352 721,00 367 319,00 

*2 2-kapitálový rozpočet 56 179,00 56 179,00 

*3 3-finančné operácie 21 100,00 21 100,00 

Spolu  430 000,00 444 598,00 
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Obecné zastupiteľstvo 

                                                 Uznesením č. 103/2021 

s ch v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č.1/2021 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

9.)  Rôzne 

 

a) Na obecný úrad bola dňa 29.01.2021 doručená žiadosť od p. Anna Slováková, Neporadza 

123 o odpustenie, alebo úľavu poplatku za smeti pri Kaviarni u Slováka, Neporadza 123 za rok 

2021 z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení. Kaviareň bola zatvorená i v roku 2020 

a aj 2021 kvôli pandemickým opatreniam. Starosta poslancov OZ informoval, že P. Slováková 

má k 31.12.2020 uhradené všetky záväzky voči Obci Neporadza. Po diskusii bolo navrhnuté, 

že poplatok za komunálny odpad vo výške 70,- Eur za rok 2021 bude p. Slovákovej odpustený. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 104/2021      

s ch v a ľ u j e 

odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021 vo výške 70,- Eur 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

 

b) Na obecný úrad bola dňa 22.02.2021 doručená žiadosť od p. Jarmili Kumovej, Neporadza 

114 o odpustenie, alebo úľavu za smeti pri Pohostinstve Neporadza 109 za rok 2020 a 2021, 

nakoľko bolo pohostinstvo zatvorené aj v roku 2020 a aj v roku 2021 kvôli pandemickým 

opatreniam. Starosta poslancov informoval, že P. Kumová je vedená ako dlžník za rok 2020, 

kedy jej bolo vydané i doručené rozhodnutie za komunálny odpad vo výške 70,- Eur. Po diskusii 

bolo navrhnuté, že poplatok za komunálny odpad za rok 2020 nebude odpustený a poplatok za 

rok 2021 bude odpustený, ale len v prípade doplatenia dlžnej sumy za rok 2020 vo výške 70,- 

Eur do 15.04.2021.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č. 105/2021      

s ch v a ľ u j e 

za rok 2020 poplatok za komunálny odpad nebude odpustený a odpustenie poplatku za 

komunálny odpad za rok 2021, ale len v prípade doplatenia dlžnej sumy za rok 2020 vo výške 

70,- do 15.04.2021 

počtom hlasov 6 prítomných poslancov. 

 

c) Starosta informoval poslancov, že na obecný úrad bola dňa 3.2.2021 doručená žiadosť 

o umiestnenie vodorovného dopravného značenia „prechod pre chodcov“ na hlavnej ulici pred 

základnou školou ako i o umiestnenie ochranného zábradlia. V minulosti bol uvedený problém 

riešený a na tomto úseku bola umiestnená značka „Pozor deti“. Obec Neporadza nie je 

kompetentná uvedené značenie umiestniť, nakoľko ide o komunikáciu, ktorá nie je majetkom 
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obce a spravuje ju Trenčiansky samosprávny kraj – správa ciest. Poslanec p. Jozef Bednár sa 

podujal, že zisti možnosti a podmienky, ako by sa na uvedenom úseku zvýšila bezpečnosť 

našich detí, prípadne by sa znížila rýchlosť na 30km/hod. 

 

d) Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve na zateplenie budov 

z Environmentálneho fondu – zateplenie budovy Základnej školy. Nakoľko v podmienkach sa 

uvádza, že budova nemôže mať hospodársku činnosť viac ako 20%, čo v našom prípade je 24% 

do uvedenej výzvy sa nemôžme zapojiť.  

e)  Starosta opäť informoval poslancov OZ, že do budovy kultúrneho domu zateká a bola by 

potrebná rekonštrukcia v prvom rade strechy a stropu. Navrhol, ak by boli finančné prostriedky, 

aby sa postupne budova KD zrekonštruovala. Starosta zabezpečí vypracovanie rozpočtu na 

novú strechu a strop. 

10.)  Záver. 

                   
     Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Starosta obce:  Mgr. Ján Haninec                                          _________________________ 

 

 

 

Overovatelia:   Janka Štefánková                                          _________________________ 

 

                                              

                        Pavol Žáčik                                                  __________________________ 

 

                        

 

Zapisovateľka:  Jana Mináriková                                        __________________________ 
 

 


