
 

 

                    Obecné zastupiteľstvo obce N E P O R A DZ A , okr. Trenčín 

Zápisnica 

zo 6. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 24.11.2011            

o 19.00hod. v zasadačke MŠ Neporadza.                                              

 

 
 

Prítomní : 
 

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

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

Ing. Kopecká Ľudmila – kontrolórka obce 

         

 

Program:  

 

 

1.)   Otvorenie.   

    

 

       Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a  

kontrolórku obce. Konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

Za overovateľov boli určení : p. Jozef Dlábik a p. Ing. Vladislav Jakubek 

Za zapisovateľku bola určená : p. Katarína Lacová 

 

 

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 5. riadneho zasadnutia OZ previedol zástupca starostu obce p. 

Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia sú splnené. Bližšie informácie k  uzneseniu č.31/2011 

podal starosta obce. Vysvetlil prítomným poslancom, že Spoločný stavebný úrad sa ruší dohodou k 

31.12.2011. Ďalej oboznámil poslancov s tým, že Mikroregión Machnáč si zakladá svoj Stavebný 

úrad so sídlom vo Svinnej. Zamestnanec tohto stavebného úradu bude Ing. Mitický. Do tohto 

stavebného úradu nebudú patriť obce Motešice  a Trenčianske Jastrabie.  

   

         

4.) Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2012. 

     

     

   Pracovníčka obecného úradu p. Šebáňová Janka predniesla prítomným poslancom návrh rozpočtu 

na rok 2012. Vysvetlila im, že sa vychádzalo z čerpania rozpočtu v roku 2011 a k  



 jednotlivým kapitolám im podala vysvetlenie. 

      

Obecné zastupiteľstvo   

                                                  Uznesením č.34/2011 

s ch v a ľ u j e  

návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2012 

počtom  hlasov  všetkých  prítomných poslancov. 

 

 

5.)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad. 

  

       V tomto bode sa riešil návrh na zvýšenie dani z nehnuteľnosti a zvýšenie poplatku za  odvoz 

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Pracovníčka obecného úradu oboznámila 

poslancov o výške nákladov na zneškodnenie odpadu v tomto roku. Nakoľko sa náklady stále 

zvyšujú poslanci sa dohodli na zvýšení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre 

rok 2012 zo 16,06€ pre osobu za rok na 18 € pre osobu za rok. Pre podnikateľské subjekty sa zvýši 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu zo 60 € za smetnú nádobu/ kalendárny rok na 70 € za 

smetnú nádobu/kalendárny rok.  Ďalej sa dohodli zvýšiť daň z nehnuteľnosti  pre rok 2012 o 30%. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                  Uznesením č.35/2011 

s ch v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad  

počtom  hlasov  všetkých  prítomných  poslancov. 

 

 

6.)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach. 

    

       Nakoľko sa v poslednom období rozmohol po našej obci podomový predaj, starosta obce 

navrhol doplnenie bodu do  VZN o zákaz predaja podomovým predajcom. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                      Uznesením č.36/2011 

s ch v a ľ u je  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

7.)   Štatút obce Neporadza. 

        

 Pracovníčka obecného úradu p. Šebáňová vypracovala návrh Štatútu obce Neporadza. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č.37/2011 

s ch v a ľ u j e 

návrh Štatútu obce Neporadza 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 



 

8.)  Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom par.č.185/2 a č.185/1 v k.ú. 

      Rožňová Neporadza. 

 

       Starosta obce prečítal list z Biskupského úradu Rímskokatolíckej cirkvi v Nitre, v ktorom nám 

odpovedali na našu žiadosť o odpredaj alebo prenájom pozemkov pod školou v obci Neporadza. 

Diecézna hospodárska komisia súhlasila z odpredajom pozemkov par.č.185/2 a par.č.185/1 za cenu 

4.980 € /štyritisícdeväťstoosemdesiat eur/ s podmienkou, že v kúpnej zmluve bude dojednané 

predkupné právo rovnajúce sa výške  kúpnej ceny v prospech farnosti na dotknuté pozemky v 

prípade, že by tieto pozemky obec chcela v budúcnosti predať  . 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                  Uznesením č.38/2011 

s ch v a ľ u j e 

vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom par.č.185/2 par.č.185/1 v k.ú. Rožňová 

Neporadza  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

9.)  Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.09.2011. 

 

         Pracovníčka obecného úradu p. Šebáňová oboznámila prítomných poslancov s čerpaním 

rozpočtu obce Neporadza k 30.09.2011. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                Uznesením č.39/2011 

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

čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.09.2011 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

10.)  Rôzne. 

 

a)  na obecný úrad boli doručené  žiadosti o finančné príspevky ZŠ Neporadza a MŠ Neporadza o 

zakúpenie hračiek pod vianočný stromček 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                               Uznesením č.40/2011 

s ch v a ľ u j e  

finančný príspevok na zakúpenie hračiek a pomôcok do ŠKD pre deti ZŠ Neporadza v hodnote 150 

€ /stopäťdesiat eur/ a pre deti MŠ Neporadza v hodnote 150 € /stopäťdesiat eur/ 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.  

  

b) ďalej prišla žiadosť zo  ZŠ Motešice o finančný príspevok na realizáciu projektu "Zdravý životný 

štýl" vo výške 66 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č.41/2011 

s ch v a ľ u j e 

finančný príspevok na realizáciu projektu "Zdravý životný štýl" vo výške 66 € 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

c) starosta prečítal poslancom Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do 



Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012.  

Za zapisovateľku vymenoval p. Janku Šebáňovú, osoba zodpovedná za organizačné a technické 

zabezpečenie volieb bola určená p. Katarína Lacová. Ďalej určili 1 volebný okrsok, ktorý sa bude 

nachádzať v budove ZŠ Neporadza  v obecnej knižnici.   

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                 Uznesením č.42/2011  

s ch v a ľ u j e  

harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.        

                     

d) starosta obce navrhol harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Neporadza pre rok 

2012. Poslanci sa dohodli, že v zimných mesiacoch február, marec, november a december budú 

mávať zasadnutia o 18.00 hod., ostatné mesiace bude bývať zasadnutie o 19.00 hod.. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                               Uznesením č.43/2011 

s ch v a ľ u j e  

harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Neporadza  

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

e) poslankyňa OZ a zároveň predsedkyňa Rady školy v Neporadzi p. Janka Štefánková predložila 

žiadosť rodičov o opravu školského zvončeka, ktorý slúži na upozornenie žiakov na začiatok a 

koniec vyučovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

                                                Uznesením č.44/2011 

s ch v a ľ u j e 

opravu zvončeka v ZŠ Neporadza 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

f)  komisia na schválenie zápisu do kroniky obce Neporadza. Navrhnutá komisia je p. Janka 

Štefánková a p. Juraj Laššo. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

                                                Uznesením č.45/2011             

     

s ch v a ľ u j e  

komisiu na schválenie zápisu do kroniky obce Neporadza 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov. 

 

 

 

10.)   Diskusia. 

11.)   Záver. 

      Nakoľko v diskusii už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta poďakoval prítomným 

poslancom a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

     



 

 

 

 

Zástupca starostu:   Pavol Cmarko                              _________________________ 

 

 

Starosta obce:  Marián Kopecký                                 _________________________ 

 

 

 

 

 Overovatelia:   Jozef  Dlábik                                       _________________________ 

 

                           

                       Ing. Vladislav Jakubek                          __________________________ 

 

 

 

Zapisovateľka: Katarína Lacová                                 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


