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

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 19.11.2015 o 18.00hod. 

v zasadačke Materskej školy Neporadza. 

Prítomní: 

Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Dlábik Jozef,   Hanincová 

Katarína,  Richtárech Martin,  Žáčik Pavol,  Ing. Kopecká Ľudmila -  kontrolórka obce. 

 

Ospravedlnení: - Richtárech Jozef,  Štefánková Janka 

 

Program : 

 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že je 

prítomných 5 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.  

 

2. Schválenie programu zasadnutia 

 

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci 

OZ počtom hlasov všetkých prítomných schválili program zasadnutia v znení ako bol 

uvedený v pozvánke. 

 

Za overovateľov boli určení:  Cmarko Pavol a Žáčik Pavol. 

 

Za zapisovateľku bola určená Jana Šebáňová.  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

   Kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu 

jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce.  

Uznesenie č. 29 - 31/2015 – realizácia projektu digitálny kamerový systém – projekt bol 

zrealizovaný a dňa 23.11.2015 vykoná Poľnohospodárska platobná agentúra SR kontrolu 

realizácie projektu. 

Uznesenie č. 32/2015 – orezanie stromov- líp na cintoríne v Bošianskej Neporadzi – starosta 

požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor životného prostredia o určenie obce, ktorá pre našu 

obec bude rozhodovať o výrube stromov v správe a majetku obce Neporadza. Následne bude 

vykonaný prieskum trhu na dodávateľa prác. 

Uznesenie č. 33/2015 – príspevok na projekt „Zdravý životný štýl“  pre ZRPŠ v Motešiciach 

bol uhradený, koberec do kostola bol zakúpený, vlastníci pozemkov č. 389, 392/1 a 392/2 

v k. ú. Rožňová Neporadza pozemky pokosili. Prevod pozemkov pod vodovod v ulici 

k cintorínu Bošianska Neporadza bude zrealizovaný až po zmene druhu pozemku.  

 

4. Schválenie projektových zámerov pre čerpanie Eurofondov z PRV a kapitoly životného 

prostredia  

             Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vyhlásení výziev z Programu rozvoj vidieka 

Opatrenie č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, ktoré sú určené 

pre obce do 1 000 obyvateľov. Informoval, že sa výrazne znížil rozpočet na jednotlivé 

projekty. Nakoľko pri príprave projektovej dokumentácie k realizácii projektov bol určený 
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limit do 300 tisíc eur s DPH, podľa novej výzvy sa rozpočet výrazne znížil. Preto bude 

potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu na jednotlivé akcie.  

Poslanci si podrobne prešli jednotlivé možnosti podania žiadosti z eurofondov.  

Obec musí vypracovať projektovú dokumentáciu, zrealizovať verejné obstarávanie najskôr 

z vlastných zdrojov, ktoré potom budú v prípade schválenia príspevku uhradené 

z nenávratného finančného príspevku.  

Ďalej starosta informoval, že od 1. 1.2016 sa mení Zákon o odpadoch, z ktorého budú obci 

vyplývať nové povinnosti v oblasti separácie odpadu.  

Od 1.7.2016 sa zavádza nový poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý sa bude určovať od 

množstva odpadu a obec musí zabezpečiť spôsob odoberania tohto odpadu od občanov. 

V tejto súvislosti informoval, že z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného 

prostredia je možnosť podať žiadosť o nenávratný príspevok na zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 

a podporu predchádzania vzniku odpadov. Spoluúčasť obce je vo výške 5 % z ceny projektu.  

V rámci projektu si obec môže zaobstarať kompostéry pre domácnosti, štiepkovač a drvič 

konárov, kosačku za traktor, malú kosačku, vyžínač a plochu na kompostovisko 

 

Obecné zastupiteľstvo 

     Uznesením č. 34/2015 

 

 s c h v a ľ u j e  

 
a)   podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 

Opatrenie 7  - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach nasledovne: 

 

1. Podopatrenie 7.2  - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií  - na najbližšom zasadnutí OZ 

poslanci rozhodnú, na ktorú miestnu komunikácia sa bude žiadať príspevok 

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava okolia kultúrneho domu, vybudovanie 

detského ihriska pri budove materskej školy 

2. Podopatrenie 7.4  - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

 rekonštrukcia kultúrneho domu – výmena strechy 

 zateplenie budovy kultúrneho domu spojené s úsporou energie 

 

b)      vypracovanie projektovej dokumentácie na podporu predchádzania vzniku odpadov, 

ako podkladu na podanie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z kapitoly životného 

prostredia. 

Na najbližšom zasadnutí poslanci OZ rozhodnú podľa vypracovaného rozpočtu - projektovej 

dokumentácie,  či obec podá žiadosť o príspevok   

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (5/5). 
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5. Príprava návrhu VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Neporadza 

  

 V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene 

a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov má obec všeobecne záväzným nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane.             Príloha č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo  

     Uznesením č. 35/2015 

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

 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce 

Neporadza, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. 

 

6. Príprava VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

      Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Neporadza, v ktorom navrhol miestne dane z nehnuteľnosti nezvyšovať, navrhol sadzbu  

poplatku za drobný stavebný odpad 0,05€  za 1 kilogram odpadu.              

Príloha č. 2.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 36/2015 

 

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

 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. 

 

7.  Príprava návrhu rozpočtu obce Neporadza na roky 2016 - 2018 

 Poslancom bol predložený návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018 v členení podľa 

kódov zdroja na jednotlivé funkčné kapitoly. V príprave návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo 

skutočného plnenia za roky 2013-2014 a očakávanej skutočnosti pre rok 2015 – mzdové 

prostriedky, odvody na zdravotné a sociálne poistenie boli navýšené o 5 %, výnos dane z 

príjmov na základe prognóz ZMOS-u  sa zvýši o 9,13%. Na základe uznesenia č. 34/2015 boli 

do návrhu zapracované výdaje na realizáciu projektov.  

Príloha č. 3. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesením č. 37/2015 

 

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

 

návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2016-2019, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli 

obce  po dobu 15 dní.  
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8. Rôzne  

 

a) Inventarizácia materiálu CO  

  

 Na základe pokynov z Okresného úrad Trenčín sa má vykonať inventarizácia 

materiálu CO so stavom k 31.12.2015 

 

b) Zmluva o poskytnutí audítorských služieb  

 

 Ing. Mária Duvačová predložila návrh Zmluvy  na vykonanie auditu účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2015, auditu súladu výročnej správy za rok 2015, cena za služby 600,-€ 

bez DPH.  

 

Obecné zastupiteľstvo   
 

Uznesením č. 38/2015 

 

s c h v a ľ u j e  

 

a)  Inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie materiálu CO v zložení 

 predseda komisie: Pavol Žáčik 

 členovia komisie: Katarína Lacová, Eva Peťovská 

 

b)  uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na vykonanie auditu účtovnej 

závierky obce Neporadza k 31.12.2015 

 

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 5/5. 

 

9. Diskusia 

 Poslanci i hostia prebrali možnosť využitia priestorov spoločnosti Agrotria s.r.o. na 

zriadenie zberného miesta pre obec a zaoberali sa výberom miestnej komunikácie na ktorú 

podá obec žiadosť o príspevok z fondov.   

  

10. Záver. 

    Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľ: Jana Šebáňová 

 

 

Zástupca starostu :                                                                                  Starosta obce: 

Pavol Cmarko                                                                                         Marián  Kopecký  

 

 

                                   Overovatelia: Pavol Cmarko                   ........................ 

 

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

 


