Zápisnica
z 30. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 17.10.2014 o 18.00 hod.
v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Bednár Ján, Dlábik Jozef, Ing. Jakubek Vladislav, Laššo Juraj,
Štefánková Janka, Ing. Kopecká Ľudmila
Ospravedlnení: Cmarko Pavol, Hanincová Katarína,
Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva - obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: Jozef Dlábik a Ing. Vladislav Jakubek.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia. Poslanci schválili program
zasadnutia bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia vykonal starosta obce. Konštatoval, že
uznesenie č. 24/2014 musí obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovať.
4. Poverenie starostu obce uzatvoriť splnomocnenie na zastupovanie Obce Neporadza
v právnej vecí navrhovateľky Zuzany Kučerkovej o neplatnosti okamžitého skončenia
pracovného pomeru.
Starosta obce informoval poslancov o výzve z Okresného súdu Trenčín, ktorý žiada obec
o vyjadrenie k návrhu p. Zuzany Kučerkovej na určenie neplatnosti okamžitého skončenia
pracovného pomeru. Nakoľko vyjadrenie bolo potrebné zaslať do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy, starosta obce požiadal o spoluprácu JUDr. Mariána Ševčíka, CSc., ktorý pripravil
vyjadrenie k návrhu. Poslanci OZ si prevzali kópiu návrhu na určenie neplatnosti okamžitého
skončenia pracovného pomeru p. Kučerkovej.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 26/2014
poveruje
starostu obce uzatvoriť splnomocnenie s JUDr. Mariánom Ševčíkom, CSc. na zastupovanie
obce Neporadza v právnej veci „Návrhu na určenie neplatnosti okamžitého skončenia
pracovného pomeru“ voči navrhovateľke Zuzane Kučerkovej, zastúpenej advokátom Pavlom
Trnkom do ukončenia súdneho sporu,

schvaľuje
odmenu advokáta za právne zastupovanie podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
655/2004 Z. z. v platnom znení
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 4/4.
5. Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2015 a viacročného rozpočtu obce na roky 20162017
Poslancom OZ bol predložený pripravený návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017, s ktorým
ich oboznámil starosta obce a pracovníčka finančného úseku.
Návrh rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce po dobu 15 dní
a následne prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Rozpočet obce na uvedené
obdobia je navrhnutý ako vyrovnaný.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 27/2014
berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2015-2017
6. Rôzne
a) Zrušenie uznesenia č. 24/2014
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4. 9.2014 bolo uznesením č. 24/2014
schválené uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na zabezpečenie zriadenia a
prevádzky inžinierskej stavby s názvom „TN Neporadza Bošianska NNK“ (ďalej len
„elektroenergetická stavba“) so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., za odplatu.
Nakoľko obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
na predmetné nehnuteľnosti bezodplatne je potrebné opätovne prerokovať uzatvorenie
zmluvy. Z toho dôvodu starosta obce navrhol zrušiť uznesenie č. 24/2014.
Počas prejednávania bodu číslo 6 prišiel na zasadnutie poslanec p. Juraj Laššo.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 28/2014
ruší
Uznesenie č. 24/2014 zo dňa 4. 9.2014
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 5/5.
b) Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena bezodplatne - elektrifikácia ulice
k cintorínu Bošianska Neporadza, v prospech investora Západoslovenská distribučná
a.s. Bratislava.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení
vecného bremena v zmysle Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
uzatvorenej v roku 2013 bezodplatne.
Obecné zastupiteľstvo

Uznesením č. 29/2014
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na zabezpečenie zriadenia a prevádzky
inžinierskej stavby s názvom „TN Neporadza Bošianska
NNK“ (ďalej len
„elektroenergetická stavba“), ktorej výstavba bola povolená stavebným povolením č. STU
113/2013-001/Mi vydaným dňa 25. 4.2013. Rozsah vecného bremena je vyznačený GP č.
34125361-94/2014 a GP č. 34125361-95/2014. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením
vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s.. V prípade prechodu alebo prevodu činnosti prevádzkovania distribučnej
sústavy zo Západoslovenská distribučná a.s. na inú osobu, ktorá sa stane držiteľom povolenia
na prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území a bude prevádzkovať
elektroenergetické stavby a zariadenia zriadené Západoslovenskou distribučnou a.s. na
zaťažených nehnuteľnostiach, obec Neporadza ako majiteľ daných nehnuteľnosti súhlasí
s prevodom vecných bremien na nového držiteľa povolenia. Jedná sa o nasledovné
nehnuteľnosti:
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počtom hlasov všetkých prítomných 5/5.
7. Diskusia
V diskusií sa poslanci zaujímali o zmenu dodávateľa pitnej vody z verejného vodovou
v obci. Obyvatelia obce dostali návrh zmluvy na dodávku vody od 1. novembra 2014 zo
spoločnosti TVK a. s., ktorej akcionármi sú obce v okrese Trenčín. Naša obec je akcionárom
spoločnosti s menovitou hodnotou 84 422,–€. Uvedená spoločnosť mala uzatvorenú zmluvu
o nájme so spoločnosťou TVS a.s., ktorá zabezpečovala prevádzku verejného vodovou.
8. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľka : Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko
Overovatelia:

Starosta obce:
Marián Kopecký
Jozef Dlábik
Ing. Vladislav Jakubek
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