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

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 25. októbra 2017 o 18.00hod. 

v zasadačke Obecného úradu Neporadza. 

Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta,  Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Richtárech Jozef, Richtárech 

Martin,  Žáčik Pavol    

Ospravedlnení:  Dlábik Jozef, Štefánková Janka 

Program :  

1. Otvorenie 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce a privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní  

4 zo 7 poslancov  obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.  

Počas rokovania – o 19.00 hod. prišiel na zasadnutie poslanec Pavol Cmarko – prerokovanie 

bodu č. 5. 

2. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý  poslanci obecného 

zastupiteľstva schválili bez pripomienok  počtom hlasov všetkých prítomných.  

Za overovateľov boli určení:  Richtárech Jozef a Richtárech Martin  

Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.  

3. Kontrola plnenia uznesení  

   Kontrolu plnenia uznesení z 21. zasadnutia previedol  starosta obce. Konštatoval, že 

uznesenia č. 25 až 30 sa zrealizovali. Uznesenie č. 31/2017 sa plní priebežne. 

4. Súdny spor – neplatné rozviazanie pracovného pomeru 

 

Starosta obce informoval, že dňa 16.10.2017 sa konalo pojednávanie vo veci náhrady za 

neplatné skončenie pracovného pomeru učiteľky v materskej škole p. Ridekyovej. Súdny spor 

bol ukončený zmierom, kde sa obec a p. Ridekyová dohodli o vyplatený náhrady a úhrady 

trov konania. 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 32/2017 

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

informáciu starostu obce o výsledku pojednávania na Okresnom súde v Trenčíne vo veci 

náhrady mzdy za neplatné skončenie pracovného pomeru zamestnanca Obce Neporadza. 

 

5. Úprava rozpočtu na rok  2017 

 Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené čerpanie rozpočtu obce k 30. 

septembru 2017 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu a úprava rozpočtu obce na 

rok  2017 so zapojením výdajov na  náhradu mzdy zo súdneho sporu a úhrady trov konania –

príloha č. 1. 

Rozpočet obce sa plní priebežne na základe schváleného rozpočtu a zmien rozpočtu. 

  

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 33/2017 

 

a)  s ch v a ľ u j e    

úpravu rozpočtu obce  Neporadza na rok 2017 podľa prílohy č. 1 stĺpec úprava rozpočtu 
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b)   ber i e   n a   v e d o m i e  

čerpanie rozpočtu obce k 30. 9.2017 podľa prílohy č. 1 stĺpec čerpanie 

 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 

Príjmy 
    *1 1-bežný rozpočet 298 760.00 331 005.00 256 021.32 

*2 2-kapitálový rozpočet 0 350 35 

*3 3-finančné operácie 0 18 380.00 18 380.00 

Spolu 
 

298 760.00 349 735.00 274 436.32 

Výdaje 
    *1 1-bežný rozpočet 270 034.00 283 429.00 205 730.18 

*2 2-kapitálový rozpočet 8 100.00 35 680.00 29 496.26 

*3 3-finančné operácie 20 626.00 20 626.00 15 496.96 

Spolu 
 

298 760.00 349 735.00 250 723.40 

 

 

Počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 5/5 

 

6. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady     

 

Poslanci navrhli úpravu sadzby dane z nehnuteľnosti za stavby: 

1) na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

z pôvodnej sadzby 0,06€/m2  na 0,10€/m2    

2) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 

na vlastnú administratívu z pôvodnej sadzby 0,06€/m2  na 0,10€/m2     
 

a úpravu ročnej sadzby dane z pozemkov: 

1) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    z 0,50% na 0,80% z ceny pozemku 

2) trvalé trávne porasty z 0,50% na 0,80% z ceny pozemku.  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nebude upravovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 34/2017 

 

S c h v a ľ u j e  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Neporadza č. 4/2017 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – príloha č. 2 

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

7. Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2018  a viacročného rozpočtu na roky 2019- 2020 

 

Starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. Návrh rozpočtu na rok 2018 

sa predkladá bez programovej štruktúry a po schválení obecným zastupiteľstvom a zverejnení 
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bude záväzný. Návrh rozpočtu na roky 2019-2020  je orientačný a bude sa v mimoriadnych 

a odôvodnených prípadoch upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.  

Pri návrhu rozpočtu obce – bežný rozpočet sa vychádzalo z plnenia rozpočtu v rokoch 2015, 

2016 a očakávanej skutočnosti roku 2017. Boli zohľadnené uzatvorené zmluvy v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadov, v oblasti dodávania elektrickej energie a plynu, mzdové 

podmienky zamestnancov obce, odvody na sociálne a zdravotné poistenie. 

Starosta navrhol v roku 2018 realizovať nasledovné investičné akcie: 

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrny dom Neporadza                21 201,-€ 

Spoluúčasť obce na realizácií projektu         36 201,-€ 

Preplatenie výdavkov                                 -  15 000,-€ 

Rekonštrukcia domu smútku Bošianska Neporadza         28 210,-€ 

Spoluúčasť na realizácií projektu     27 000,-€  

Podanie žiadosti            960,-€ 

Realizácia verejného obstarávania            250,-€ 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie  - Ulica Cigánska       12 000,-€ 

Spoluúčasť na realizácií projektu   15 000,-€ 

Preplatenie výdavkov                - 3 000,-€      

Zakúpenie strojného zariadenia UNC nakladač           600,-€ 

Vypracovanie a podanie žiadosti        600,-€  

Predĺženie verejného vodovodu Ulica k ihrisku  II. etapa                             1 100,-€ 

Podanie žiadosti             600,-€ 

Realizácia verejného obstarávania       250,-€ 

Projektová dokumentácia         250,-€  

Miestne komunikácie – projektová dokumentácia                       5 600,-€ 

 

Spolu výdavky na investičné akcie                  68 711,-€ 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 35/2017 

 

S c h v a ľ u j e  

Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2018 a berie na vedomie návrh viacročného rozpočtu 

obce Neporadza na roky 2019-2020 – príloha č. 3 

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

 

8. Zriaďovacia listina obecnej knižnice  

 

 Dňa 16.10.2017 vykonali pracovníci Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

metodickú návštevu našej obecnej knižnice v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. 

Cieľom bolo oboznámenie sa s umiestnením, súčasným stavom a činnosťou knižnice. 

Pracovníci verejnej knižnice odporučili z dôvodu zmeny zákona schváliť Zriaďovaciu listinu 

obecnej knižnice podľa platných predpisov 
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Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 36/2017 

 

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

správu z metodickej návštevy v obecnej knižnici   

 

    

b) s c h v a ľ u j e  

 

Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Neporadzi 

 

počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

 

9. Rôzne  

 

a) Úprava platu hlavného kontrolóra obce  

Kontrolórka obce je odmeňovaná v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov. Finančná komisia navrhla kontrolórke obce  za kvalitnú 

prácu pri vykonávaní kontrolnej činnosti odmenu.   
 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 37/2017 

 

s c h v a ľ u j e  

odmenu kontrolórke obce vo výške 35,-€ mesačne na obdobie september až december 

2017  

 

        počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

 

 

b) Propagačné materiály obce 

 

Pri príležitosti stretnutia občanov obce jubilantov a občanov starších ako 70 rokov boli 

vyhotovené propagačné materiály obce: kalendár na rok 2017 s fotografiami obce a 

pohľadnica. 

Tiež boli vyhotovené magnetky, kľúčenka a hrnček s potlačou k 40. výročiu vzniku 

materskej školy.   

          

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 38/2017  

 

s ch v a ľ u je  

   výšku poplatku za odpredaj propagačných materiálov nasledovne: 

• Pohľadnica     0,50€ za kus 

• Magnetka     0,70€ za kus 

• Kľúčenka               1,00€ za kus  
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        počtom hlasov  všetkých prítomných poslancov (5/5). 

 

10. Diskusia 

 V rámci diskusie sa poslanec Martin Richtárech informoval na riešenie uznesenia č. 

22/2017 o výzve na zaplatenie pokuty Západoslovenskej distribučnej a. s. o zriadení pripojení 

odberateľov el. energie. Starosta odpovedal, že zmluva bola na základe žiadosti  obce 

predĺžená a obec musí zabezpečiť pripojenie 7 koncových odberateľov energie do augusta 

2018. Starosta rokuje s vlastníkmi pozemkov pri novej vetve verejného rozvodu el. energie 

vhodných na stavbu rodinných domov o zriadení el. prípojky vlastníkmi pozemkov. 

            Ďalej sa p. Martin Richtárech zaujímal o prenájom miestnosti pre Základnú 

organizáciu Jednoty dôchodcov v našej obci. Zatiaľ im nebola poskytnutá miestnosť v areály 

futbalového ihriska, pretože nie je vyriešená spotreba energie ani spôsob vykurovania počas 

zimných mesiacov, nakoľko objekt sa nikdy v zime neprevádzkoval. 

            Poslanec Pavol Cmarko sa vrátil k príprave osláv 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci v roku 2019 a možnosti vydania publikácie o obci. Obecný úrad preverí 

možnosť získania dotácie na vydanie publikácie.  

            Poslanci Martin Richtárech, Jozef Richtárech a Pavol Cmarko navrhli pripraviť pre 

všetky deti z našej obce „Mikuláša“ v kultúrnom dome.  

 

11. Záver 

    Nakoľko neboli žiadne ďalšie diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ 

za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľ: Jana Šebáňová  

                                                                                                     Starosta obce: 

                                                                                         Marián  Kopecký  

 

    

                             Overovatelia:  Jozef Richtárech                             .................................. 

                                         

             Martin Richtárech                           .................................. 

 


