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

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 12.12.2014 

o 18.00hod. v kultúrnom dome Neporadza. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Otvorenie 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal novozvolených poslancov a  hostí.   Oboznámil 

prítomných s cieľom zasadnutia: oznámenie výsledkov volieb, zloženie sľubu novozvoleného 

starostu obce,  zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

     Predsedníčka  miestnej volebnej komisie Jana Tunegová oboznámila prítomných s  

výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 15.11.2014. Skonštatovala, 

že volieb sa zúčastnilo 288 voličov, za starostu obce bol zvolený p. Kopecký Marián, ktorý 

vykonával funkciu starostu i v predchádzajúcom volebnom období, a za poslancov obecného 

zastupiteľstva boli zvolení: 

Pavol Cmarko    počet hlasov 166 

Pavol Žáčik     163 

Jozef Dlábik   143 

Katarína Hanincová            133 

Janka Štefánková  124 

Jozef Richtárech                     110 

Martin Richtárech                  107. 

 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

    Po oznámení výsledkov volieb starosta obce prečítal znenie sľubu, ktorý potvrdil svojím 

podpisom. 

 

 Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

    Znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva prečítal starosta obce a následne poslanci 

svojím podpisom potvrdili sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

 Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

      V príhovore starosta predložil v krátkosti plán investičných akcií, ktoré by v nasledujúcom 

volebnom období mohli byť v obci zrealizované. Ide najmä o rekonštrukciu miestnych 

komunikácií a rekonštrukciu kultúrneho domu. Realizácia je však možná len s podporou 

finančných fondov Európskej únie. Upozornil i na nutnosť spolufinancovania obce na 

projektoch, čo predstavuje 5 % účasť z vlastných zdrojov obce a pri výške nákladov  ide 

o značnú finančnú čiastku. Obec má pripravenú dokumentáciu na realizáciu rekonštrukcie 

ciest, usporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod miestnymi komunikáciami.  
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Negatívny vplyv na rozpočet obce mal pokles výnosu daní zo štátneho rozpočtu od roku 2009.    

V príhovore ďalej zablahoželal novozvoleným poslancom a poďakoval p. Jánovi Bednárovi, 

Ing. Vladislavovi Jakubekovi a Jurajovi Laššovi, odchádzajúcim poslancom, za ich prácu 

v prospech obce.  

 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce konštatoval, že všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca a sú prítomní na zasadnutí, obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

Prečítal program ustanovujúceho zasadnutia: 

 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Voľba návrhovej  a volebnej komisie  

5. Voľba zástupcu starostu, návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 

6. Diskusia 

7. Schválenie uznesenia 

8. Záver 

 

 a požiadal členov OZ, aby hlasovali o programe zasadnutia. 

 

Za predložený program hlasovali: 7 poslanci 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov boli určení:   Dlábik Jozef a Žáčik Pavol. 

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.  

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starosta obce informoval, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov musí obecné zastupiteľstvo poveriť zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 a od. 6 tretia veta zákona jedného z členov zastupiteľstva. Na základe dohovoru 

s poslancami OZ starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí v uvedených 

prípadoch  poslankyňu Katarínu Hanincovú. 

 

4.  Voľba volebnej a návrhovej komisie  

       Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej i volebnej komisie:  

návrhová komisie     predseda    Janka Šefánková 

            členovia      Jozef Dlábik 

                                                     Jozef Richtárech 
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volebná komisia        predseda          Katarína Hanincová 

            členovia            Pavol Cmarko    

     Martin Richtárech.   

 

Za zloženie komisií hlasovali: 7 poslanci 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5.    Voľba zástupcu starostu obce, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

 Starosta obce požiadal návrhovú a volebnú komisiu o podanie návrhov a prevedenie voľby. 

Predsedníčka návrhovej komisie p. Janka Štefánková predložila návrh na obsadenie funkcie 

zástupcu starostu a tiež návrh na zriadenie komisií a ich predsedov a členov.         

 

Návrh na obsadenie funkcie zástupcu starostu:  Pavol Cmarko 

Návrh na zriadenie komisií:   Komisia výstavby    

Komisia finančná  

Komisia na ochranu verejného poriadku    

Komisia pre školstvo kultúru a šport  

            Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára. 

Návrh na predsedov a členov komisií 

Komisia výstavby:   predseda    Jozef Richtárech 

            členovia:  Jozef Dlábik, Martin Richtárech, Jaroslav Gešvantner, 

                                                   Juraj Poláček, Ing. Ondrej Cmarko. 

  

Komisia finančná: predseda    Katarína Hanincová 

              členovia    Pavol Cmarko, Anna Kopecká, Mária Backová,  

                                                      Ing. Vladislav Jakubek. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:   predseda    Pavol Žáčik 

            členovia  podľa obsahu prejednávania jednotlivých podnetov. 

 

Komisia pre školstvo kultúru a šport: predseda    Janka Štefánková 

                        členovia:   Bc. Monika Cmarková, Mgr. Janka Bednárová, 

                                                     Katarína Hanincová, Lýdia Žáčiková, Peter Gulár.   

 

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára, ktorá sa zriaďuje  v zmysle 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: členovia:   Pavol Cmarko - KDH, Katarína Hanincová – nezávislá kandidátka, 

Jozef Richtárech – SNS. 

 

Predsedníčka  volebnej komisie p. Katarína Hanincová po podaní návrhov previedla: 

 voľbu zástupcu starostu            

za hlasovalo:  6 poslancov        proti: 0          zdržal sa: Pavol Cmarko 

voľbu predsedov a členov komisií:  

za hlasovalo:  7 poslancov          proti: 0         zdržal sa: 0 
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6.  Diskusia  

          

             V diskusií sa p. František Richtárech zaujímal či základná škola bude fungovať 

i v ďalšom školskom roku. Pani Štefánková reagovala s tým, že už niekoľko rokov sa znižuje 

počet žiakov v škole i z toho dôvodu, že niektorí rodičia dávajú svoje deti do základných škôl 

mimo obec, čo sa potom odráža na výške finančnej dotácie pre školu. Obec je nútená, pokiaľ 

chce školu v obci udržať, hradiť výdavky na mzdy a prevádzku z vlastných prostriedkov, 

ktoré sa mohli využiť na rekonštrukciu ciest či údržbu majetku obce.   

Pán Dušan Rychtárech sa informoval na činnosť spoločnosti Prescot, ktorá prepravou ničí 

obecné komunikácie.  

V ďalšej diskusií prítomní kladne hodnotili činnosť organizácií v obci: TJ Slovan Neporadza,  

Jednota dôchodcov a Dobrovoľný hasičský zbor. 

 

7. Schválenie uznesenia  

 

 Návrh na schválenie uznesenia prečítala predsedníčka návrhovej komisie. 

 

UZNESENIE 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Neporadza 

zo dňa  12. decembra 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom  zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

2.  Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

3. Návrh na obsadenie funkcie zástupcu starostu, návrh na zriadenie komisií obecného 

zastupiteľstva, voľbu predsedov  a členov komisií. 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

A. berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.  

2. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

B. Konštatuje, že  

1. novozvolený starosta obce Marián Kopecký zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce  

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva  

Cmarko Pavol                             

Dlábik Jozef                                    

Hanincová Katarína                       

Richtárech Jozef                  

Richtárech Martin  

Štefánková Janka                           

Žáčik Pavol  
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Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

poveruje  

Katarínu Hanincovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi  

 

A. volí zástupcu starostu obce Pavla Cmarku  

 

B. zriaďuje    

 Komisiu výstavby    

Komisiu finančná  

Komisiu na ochranu verejného poriadku    

Komisiu pre školstvo kultúru a šport  

            Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára 

 

C. volí  predsedov a členov komisií 

Komisia výstavby:   predseda    Jozef Richtárech 

            členovia:  Jozef Dlábik, Martin Richtárech, Jaroslav Gešvantner, 

                                                  Juraj Poláček, Ing. Ondrej Cmarko 

Komisia finančná: predseda    Katarína Hanincová 

              členovia    Pavol Cmarko, Anna Kopecká, Mária Backová,  

                                                      Ing. Vladislav Jakubek 

Komisia na ochranu verejného poriadku:   predseda    Pavol Žáčik 

            členovia  podľa obsahu prejednávania jednotlivých podnetov. 

Komisia pre školstvo kultúru a šport: predseda    Janka Štefánková 

                        členovia:   Bc. Monika Cmarková, Mgr. Janka Bednárová, 

                                                     Katarína Hanincová, Lýdia Žáčiková, Peter Gulár   

 

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára, ktorá sa zriaďuje  v zmysle 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov:  členovia   Pavol Cmarko - KDH, Katarína Hanincová – nezávislá kandidátka, 

Jozef Richtárech – SNS.  

 

Predsedníčka volebnej komisie dala hlasovať, kto je za schválenie uznesenia 

z ustanovujúceho zasadnutia v znení predloženého návrhu: 

 

Za predložený návrh uznesenia hlasovali: 7 poslanci 

Proti hlasovali:  0 

Zdržal sa hlasovania: 0 
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8. Záver  

 

 Program zasadnutia bol vyčerpaný a starosta poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

Zapisovateľka : Jana Šebáňová  

 

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                Marián Kopecký  

 

 

 

                                   Overovatelia: Jozef Dlábik    ........................ 

                                                          Pavol Žáčik                  ........................ 

 

 

 


