
Obecné zastupitelstvo Obce  N E P O R A DZ A, okr. Trenčín 

Zápisnica 

z 3. riadneho  zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28.6.2011 

o 19.00hod. v zasadačke MŠ Neporadza. 
Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu,  Bednár Ján, Dlábik Jozef 

Hanincová Katarína, Ing. Jakubek Vladislav, Laššo Juraj, Štefánková Janka,  Ing. Kopecká 

Ľudmila -  kontrolórka obce. 

Ospravedlnený: -  

Program : 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a  kontrolórku 

obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci  členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

Za overovateľov boli určení:  p. Laššo Juraj a p. Štefánková Janka. 

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia.  

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

pripomienok hlasmi všetkých prítomných. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

   Kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia OZ a 1. mimoriadneho zasadnutia  

previedol zástupca starostu obce. Bližšie informácie podal k plneniu jednotlivých uznesení 

starosta obce. Uznesenie č. 3, 5, 6, 7, 8/2011 – boli zrealizované, uznesenie č. 4/2011 – 

uzatvorenie záložnej zmluvy v prospech veriteľa Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR sa plní priebežne. Uznesenie č. 9/2011 sa plní priebežne. 

 

4.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010, správa audítora, stanovisko kontrolórky 

obce k záverečnému účtu obce za rok 2010.  

 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 1. 4.2011 boli poslanci 

oboznámení s návrhom Záverečného účtu obce Neporadza za rok 2010, ktorý bol následne 

zverejnený na úradnej tabuli obce. K účtovnej závierke obce za rok 2010 bol vykonaný audit.  

Kontrolórka obce poslancov oboznámila so stanoviskom kontrolóra k záverečnému účtu obce, 

ktorá odporučila schválenie záverečného účtu bez výhrad.   

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 10/2011 

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

Správu nezávislého audítora, správu o preverení súladu hospodárenia Obce Neporadza so 

zákonom č. 583/2004 Z. z.  audítora Ing. Mária Duvačová, stanovisko kontrolórky obce 

k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2010  

 

S c h v a ľ u j e    

Záverečný účet obce Neporadza za rok 2010 bez výhrad 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.   

 

 

 



5.  Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31. 3.2011 

      Pracovníčka obce predložila poslancom čerpanie finančného a programového rozpočtu 

obce k 31. marcu 2011. Vysvetlenie podala k čerpaniu prostriedkov na ostatné osobné 

náklady – práce vykonávané na základe dohody o vykonaní práce, pracovnej činností ide 

o drobné práce pri údržbe parku v časti Bošianska Neporadza, práce pri bežnej údržbe domov 

smútku, údržba počítačovej siete v zariadeniach obce (ZŠ, MŠ, OcÚ, ŠJ), knihovník 

v obecnej knižnici, bežná údržba kultúrneho domu. Dohody sa uzatvárajú i pri vodo - 

kúrenárskych opravách.  

 

     Uznesením č. 11/2011 

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

Plnenie finančného a programového rozpočtu obce k 31. 3.2011. 

  

6. Ţiadosť o zvýšenie finančného limitu na nákup potravín v Školskej jedálni pri MŠ 

Neporadza 

 Vedúca školskej jedálne pri MŠ Neporadza podala na obecný úrad žiadosť o zvýšenie 

finančného limitu na nákup potravín v zmysle vyhlášky č. 330/2003 Z. z. o zariadení 

školského stravovania v znení neskorších predpisov z dôvodu zvýšenia spotrebnej dane na 

potraviny.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 12/2011 

S ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 

(školský zákon) v článku 8 Školské účelové zariadenia  mení sa  

Bod 4)   úhrada nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

II. finančné pásmo 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/: desiata          0,27€  

                                                                               obed             0,59€  

                                                                               olovrant        0,20€ 

b) Stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ/:                 obed    0,90€ 

c) Stravníci  od 11-15 rokov /žiaci ZŠ/:              obed              0,96€ 

Bod 6 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza  

zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške 2,51€. 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.   

 

7. Rozhodnutie o plate starostu v súlade s novelizáciou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest.  

 Od 1. júna 2011 nadobudla účinnosť novelizácia zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, na základe ktorej má obecné zastupiteľstvo prerokovať plat starostu. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 13/2011 

P r e r o k o v a l o  

plat starostu obce  v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Starostovi obce od 

1. júna 2011 patrí plat  podľa § 3 odst. 1 zákona vo výške 1 269,– € /jedentisíc dvesto 

šesťdesiat deväť,-eur / v hrubom pred zdanením.         



8. Schválenie nájomnej zmluvy na zberný dvor 

 Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu je potrebné premiestniť zberný dvor na 

separovaný zber, ktorý sa nachádza za kultúrnym domom. Starosta navrhol, aby sa na 

uskladnenie separovaného odpadu využili priestory Rímsko-katolíckej cirkvi Motešice v časti 

Bošianska Neporadza. Starosta informoval, že so strany farského úradu má kladné stanovisko.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 14/2011 

S ch v a ľ u j e    uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom vytvorenia 

zberného dvoru v časti Bošianska Neporadza s prenajímateľom Farský úrad Motešice 

s výškou nájomného 332,– eur/rok 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 
 

9. Rôzne  

 

a) Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti 

 Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6. apríla 

2011 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 9/2011 založenie obchodnej spoločnosti. 

Na základe rozhodnutia poslancov dal starosta obce vypracovať Zakladateľskú listinu. Na 

žiadosť poslankyne Kataríny Hanincovej, bude kópia zriaďovacej listiny doručená poslancom 

a  na mimoriadnom zasadnutí sa bude prejednávať jej schválenie.  

Poslankyne p. Hanincová a p. Štefánková vytkli starostovi obce neplnenie uznesenia, 

v ktorom OZ rozhodlo o vypovedaní zmluvy s víťazom výborového konania na dodávateľa 

stavby v roku 2010 a predlžovanie termínu realizácie stavby – Rekonštrukcia kultúrneho 

domu, tiež zdĺhavosť pri vybavovaní podkladov k realizácií stavby. Vyjadrili obavy z termínu 

realizácie stavby, ktorý je podmienený čerpaním euro fondov.  

Starosta odôvodnil presun termínu realizácie stavby z dôvodu potrebných zmien projektu. 

Projektantka, ktorá mala dopracovať realizačné projekty náhle ochorela a starosta uzatvoril 

zmluvu s Ing. Krupalom. Projekty budú vyhotovené do 30. 7.2011 a následne sa začnú práce  

na stavbe. V tomto období sa zapíše obchodná spoločnosť. Obec bude mať na realizáciu 

stavby 15 mesiacov čo je reálny čas na zhotovenie stavby i podľa poslancov p. Dlábika, Ing. 

Jakubeka. Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti bude realizované formou pred 

financovania z poskytnutej dotácie, kde ale obec musí požiadať Dexia banku a.s. o vystavenie 

záruku. Poslanci požadujú, aby starosta  v prvom augustovom týždni zvolal zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, na ktorom sa budú zaoberať realizáciou stavby. 

 

 b) Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

   Predsedníčka finančnej komisie p. Hanincová sa informovala o spôsobe odmeňovania 

členov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu. V zmysle novelizácie zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 102/2010 z. z. má obecné zastupiteľstvo určiť 

zásady odmeňovania poslancov. Uvedenou problematikou sa zaoberali poslanci na zasadnutí  

OZ dňa 25. 8.2010 (uznesenie č. 19/2010).     

 

c) Kontrolná činnosť  

Na verejnej tabuli obce bol zverejnený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

II. polrok 2011. Kontrolórka vykonala 4 následné finančné kontroly v zmysle plánu 

kontrolnej činnosti, ktoré boli zamerané na správnosť vedenia pokladničnej knihy, kontrolu 

výdavkov a finančných operácii na úseku tovarov a služieb, kontrolu plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva za obdobie II. polroku 2010 a kontrolu inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2010. 



 

d) Zmluva s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Od 1. júla 2011 Obec uzatvorí zmluvu v zmysle § 50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene z doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o poskytnutí príspevku na pracovné miesto – robotník. Pracovná zmluva bude uzatvorená na 

dobu určitú – 9 mesiacov s p. Kopeckým Pavlom.  

 

e) Návrh na odkúpenie alebo prenájom pozemku pod budovou Základnej školy 

Neporadza 

V roku 2008 starosta obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva požiadal 

Biskupský úrad v Nitre o riešenie užívania pozemku pod budovou základnej školy. Biskupský 

úrad nesúhlasil s navrhovaným riešením obce na odpredaj.  Starosta obce navrhol poslancom 

opätovne predložiť požiadavku na odkúpenie pozemku parcela č. 185/2 o celkovej výmere 

2824 m
2
 v celkovej cene 3 320,–Eur alebo podať žiadosť o dlhodobý prenájom s výškou 

ročného nájomné 50,–Eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 15/2011 

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

a)   Návrh zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti obce. Zakladateľskú listinu prerokuje   

      obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí v piatok 1. júla 2011. 

 

b)   Potrebu určiť zásady odmeňovania poslancov, ktoré predloží na najbližšie riadne   

      zasadnutie OZ predsedníčka finančnej komisie. 

 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a informácie o vykonaných následných 

finančných kontrolách.  

 

d)  Uzatvorenie zmluvy s ÚPSVaR Trenčín o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 

v zmysle zákona o službách zamestnanosti § 50i. 

 

 s c h v á ľ u j e 

a)  žiadosť o poskytnutie zábezpeky z Dexia banky Slovensko a. s. pobočka Trenčín za účelom  

krytia finančnej čiastky na pred financovanie realizácie projektu „Rekonštrukcia kultúrneho 

domu“  

 

b) podanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 185/2 v k. ú. Rožňová Neporadza   pod budovou 

Základnej školy Neporadza v celkovej výmere 2 824 m
2  

v cene 3 320,–eur, alebo v prípade 

nesúhlasu s odpredajom, uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy. Obec by v budúcnosti 

chcela na pozemku vybudovať multifunkčný športový areál v rámci projektov z eurofondov,   

ktorý bude slúžiť obyvateľom obce  

 

10. Diskusia.  

  

V diskusií  poslanci opäť rozobrali realizáciu prác pri rekonštrukcií kultúrneho domu. 

Informácie o priebehu sčítania obyvateľov v obci, o vykonanej kontrole z Obvodného úradu 

Trenčín odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zameranú na stav vypracovanej 

dokumentácie a smernice, informácie o inventarizácií knižného fondu v obecnej knižnici 

a burze vyradených kníh 

 



11. Záver. 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil.  

 

 

Zapisovateľka : Jana Šebáňová  

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                       Marián  Kopecký  

 

 

                                Overovatelia: Juraj Laššo                                           ........................ 

                                                       Janka Štefánková              ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


