Zápisnica z 27. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 20.07.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica z 27. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 20. júla 2018 o 19.00hod.
v zasadačke Obecného úradu Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol, Dlábik Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech
Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, Ing. Ľudmila Kopecká
Ospravedlnený:

-

Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce a privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.
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: Cmarko Pavol a Richtárech Jozef.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia previedol zástupca starostu obce.
Vysvetlenie k plneniu jednotlivých uznesení podal starosta obce.
• Uznesenia č. 15/2018 a č. 16/2018 boli zrealizované, obec uzatvorila mandátnu
zmluvu a zmluvu o poskytnutí úveru s Prima bankou Slovensko a.s. pobočka Trenčín
• Uznesenie č. 17/2018 - VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Neporadza nadobudlo účinnosť dňa 7. 6.2018.
• Uznesenie č. 18/2018 bolo splnené.
• Uznesenie č. 19/2018 - príspevok na športovú olympiádu ZŠ Neporadza bol
poskytnutý vo výške 150,-€
• Uznesenie č. 20/2018 - Dohoda o zrušení zmluvy o manažmente projektu bola
podpísaná, spoločnosť MP Profit PB s.r.o. z Považskej Bystrica vystavila dobropis,
finančné prostriedky zatiaľ neboli poukázané na účet obce.
4. Voľby do orgánov samosprávy obcí: určenie volebných obvodov, počtu poslancov
obecného zastupiteľstva, rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do17. augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do11. septembra
2018.
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Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
Uznesením č. 21/2018
Berie na
vedomie
informácie o:
a) vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
b) vytvorení 1 volebného obvodu v obci Neporadza
c) vytvorenie 1 volebného okrsku v obci Neporadza
d) menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Katarína Lacová
e) určení volebnej miestnosti: budova Základnej školy Neporadza, Neporadza č. 132.
Uznesením č. 22/2018
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Neporadza : 7 poslancov
Výsledky hlasovania: Prítomní
7 poslancov
Za
7 poslancov
Proti
Zdržali sa
Uznesením č. 23/2018
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Neporadza takto : 37,5 hodín týždenne (plný pracovný
úväzok)
Výsledky hlasovania : Prítomní
7 poslancov
Za
7 poslancov
Proti
Zdržali sa
Vydáva: ZDRUŽENIE MIEST A ● JUDr.
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Neporadza
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh zásad odmeňovania poslancov OZ.
Zmena zásad vyplynula zo zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktorou sa určila maximálna výška odmeny poslancov a členov komisii
obecného zastupiteľstva za kalendárny rok.
Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
Uznesením č. 24/2018
s ch v a ľ u j e
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Neporadza
Výsledky hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

7 poslancov
7 poslancov
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Vydáva: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
6. Čerpanie rozpočtu Obce Neporadza za 1. polrok 2018
Pracovníčka obce informovala prítomných o čerpaní rozpočtových finančných prostriedkov
za 1. polrok 2018. Finančné prostriedky na strane príjmov a výdavkov sa čerpajú v súlade so
schváleným rozpočtom a úpravami rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
Uznesením č. 25/2018
berie na vedomie
čerpanie finančného rozpočtu obce za 1. polrok 2018
Druh

Názov

Príjmy
*1
*2
*3
Spolu

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie

Výdaje
*1
*2
*3
Spolu

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

342 194.00
18 000.00
40 000.00
400 194.00

367 122.00 202 926.32
97 901.00
270
86 901.00 11 070.60
551 924.00 214 266.92

164 195.68
97 631.00
75 830.40
337 657.08

55
0
13
39

295 492.00
84 301.00
20 626.00
400 419.00

317 226.00 160 798.70
168 257.00
8 638.00
66 441.00 19 938.42
551 924.00 189 375.12

156 427.30
159 619.00
46 502.58
362 548.88

51
5
30
34

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kopecká predložila poslancom OZ návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 22.
6.2018 po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
V súlade s § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n.p.
Uznesením č. 26/2018
1. s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
2. p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti
Výsledky hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

7 poslancov
7 poslancov
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8. Poskytnutie dotácie z MF SR na akciu „Vybudovanie detského ihriska v obci“
Starosta obce informoval, že na základe žiadosti Ministerstvo financií Slovenskej
republiky poskytne obci dotáciu vo výške 10 000,-€ na akciu Vybudovanie detského ihriska
v obci. Ide o kapitálové výdavky. Poslanci p. Jozef Richtárech, Martin Richtárech a Pavol
Žáčik si pozreli projektovú dokumentáciu k vybudovaniu ihriska. Informovali sa aké prvky
musia byť zabudované, aký povrch je odporúčaný a na výber dodávateľa. Ihrisko bude
umiestnené v areáli materskej školy a akcia musí byť realizovaná do konca roka 2020.
Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
Uznesením č. 27/2018
berie na
vedomie
informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 10 000,-€ z prostriedkov Ministerstva financií
Slovenskej republiky na vybudovanie detského ihriska v obci.
9. Rôzne
a) Žiadosť o zakúpenie trampolín Jumping
Dňa 13. júna 2018 bola doručená na obecný úrad žiadosť o zakúpenie trampolín
Jumping v počte 8 - 10 kusov. Trampolíny by využívali občania našej obce na aktívne
cvičenie v kultúrnom dome.
b) Informácia o neschválení finančného príspevku
Starosta obce informoval, že 25. mája 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra
doručila Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o nechválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, ktorým potvrdila rozhodnutie o neschválení žiadosti.
c) Informácia o výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ Neporadza
Poslankyňa Janka Štefánková, ktorá je predsedom Rady školy pri ZŠ Neporadza
oboznámila poslancov s výsledkom výberového konania. Do výberového konania sa
prihlásili 3 uchádzačky. Výberová komisia navrhla na funkciu riaditeľky základnej školy
na základe výsledkov menovať Mgr. Miroslavu Kasalovú.
d) Poskytnutie výpočtovej techniky pre žiakov ZŠ
Na základe žiadosti zo základnej školy, spoločnosť Tatra banka a. s. pobočka Trenčín
darovala do základnej školy 18 kusov použitých počítačov. Poslankyňa Janka
Štefánková upozornila, že v triede – učebni výpočtovej techniky by bolo potrebné
vymeniť okná, ktoré sú v zlom technickom stave a tiež by bolo potrebné vymaľovať
učebňu.
Obecné zastupiteľstvo obce Neporadza
Uznesením č. 28/2018
a) s c h v a ľ u je
zakúpenie trampolín Jumping v počte 10 ks v cene od 51,00€ – 56,00 € za kus, ktoré
budú uskladnené v sklade v kultúrnom dome.
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b) b e r i e n a
vedomie
informáciu o rozhodnutí Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o neposkytnutí
nenávratného finančného príspevku na projekt „Zníženie energetickej náročnosti
kultúrneho domu Neporadza“.
c) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu predsedníčky Rady školy pri Základnej škole Neporadza o výsledku
výberového konania na funkciu riaditeľky Základnej školy Neporadza a návrhu
výberovej komisie do funkcie riaditeľky vymenovať Mgr. Miroslavu Kasalovú.
d) p o v e r u j e
starostu obce, aby dal vypracovať cenovú ponuku na výmenu okien v budove základnej
školy v počte 6 kusov. Výmena by sa mala uskutočniť do konca školských prázdnin t.j.
do 31. 8.2018.
Výsledky hlasovania : Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa
Vydáva: ZDRUŽENIE MIE
10. Diskusia

7 poslancov
7 poslancov
-

K problémom s parkovaním a prerastajúcimi konármi z ovocných strom v Ulici
k ihrisku sa vyjadrili poslanci Katarína Hanincová a Pavol Cmarko. Konáre stromov
prekrývajú dopravné značky a znižujú viditeľnosť. Starosta obce vyzve vlastníkov
nehnuteľnosti na orezanie konárov stromov po zbere úrody. Ďalej upozornili, že vlastníci
rodinných domov v ulici parkujú autá po obidvoch stranách a potom je problém s prejazdom
cez cestu.
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: Pavol Cmarko
Jozef Richtárech

..................................
..................................
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