TrenčínObecné zastupiteľstvo obce N E P O R A DZ A , okr. Trenčín
Zápisnica
z 18.riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 7.06.2013
o 19:00hod. v zasadačke MŠ Neporadza.

Prítomní :
Kopecký Marián – starosta, Cmarko Pavol, Bednár Ján, Dlábik Jozef, Jakubek Vladislav Ing.,
Štefánková Janka
Ospravedlnený:
Hanincová Katarína, Ing. Kopecká Ľudmila, Laššo Juraj
Program:
1.) Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a
kontrolórku obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: p. Štefánková Janka a p. Dlábik Jozef
Za zapisovateľku bola určená Lacová Katarína.
2.) Schválenie programu.
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných.

3.) Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení zo 17. riadneho zasadnutia OZ previedol zástupca starostu obce
Neporadza p. Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia zo 17.riadneho zasadnutia OZ sú splnené.
4.) Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v majetku obce k výstavbe nízko-napäťovej sietekomunikácia k cintorínu Bošianska Neporadza.
Na zasadnutí OZ obce Neporadza sa prejednával návrh na zriadenie vecného bremena v
prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na pozemkoch v
majetku obce Neporadza k líniovej stavbe " Rozšírenie sekundárnej siete v obci Neporadza - k

cintorínu Bošianska Neporadza. Jedná sa o pozemky CKN parcely č.1033/1, 1033/2, 189/6,
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Rožňová Neporadza a CKN parcely č.1669/2, zastavané plochy
a nádvoria a 1066/1, ostatné plochy v k.ú. Bošianska Neporadza a EKN parcelu 1066/1 vedenú na
LV č.982 ako ostatná plocha v k.ú. Bošianska Neporadza
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.34/2013
s ch v a ľ u j e
návrh na zriadenia vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava pre stavbu " Rozšírenie sekundárnej siete v obci Neporadza - k cintorínu
Bošianska Neporadza" na pozemkoch CKN registra parcely č. 1033/1, 1033/2, 189/6, zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Rožňová Neporadza a CKN parcely č.1669/2, zastavané plochy a nádvoria
a 1066/1, ostatné plochy v k.ú. Bošianska Neporadza a EKN parcelu 1066/1 vedenú na LV č.982
ako ostatná plocha v k.ú. Bošianska Neporadza
počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov.
5.) Základná škola Neporadza - činnosť a ekonomické náklady.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom ekonomické náklady na prevádzku
Základnej školy. Poslanci sa dohodli, že zasadne finančná komisia, ktorá prehodnotí rozpočet obce.
Ďalej sa dohodli, že sa stretnú 19.júna 2013 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu, kde si
vypočujú návrh finančnej komisie na úpravu rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.35/2013
b e r ie n a v e d o m ie
správu o činnosti a ekonomické náklady spojené s prevádzkou Základnej školy obce Neporadza
počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov.
6.) Poplatky za zapožičanie drobného hmotného majetku v kultúrnom dome na kultúrne a
spoločenské akcie - VZN o miestnych poplatkoch.
Starosta dal návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a
poplatkoch, kde sa doplnia poplatky za zapožičanie drobného hmotného majetku v kultúrnom
dome, ktoré budú slúžiť na kultúrne a spoločenské podujatia.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.36/2013
s ch v a ľ u j e
návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch
počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov.
7.) Žiadosť o umiestnenie prevádzkového automatu v miestnom pohostinstve.
Dňa 23.04.2013 bola doručená na obecný úrad žiadosť SYNOT TIP, spol. s r.o. o vydanie

súhlasu na prevádzkovanie stávkového terminálu v Hostinci Kuma, Neporadza č.114.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.37/2013
b e r ie n a v e d o m ie
žiadosť o umiestnenie prevádzky stávkového terminálu v Hostinci Kuma od spoločnosti SYNOT
TIP, spol. s r.o.
počtom hlasov 5/7 prítomných poslancov.
8.) Rôzne.
9.) Diskusia.
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov.
10.) Záver.
Nakoľko v diskusii už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta poďakoval prítomným
poslancom a zasadnutie ukončil.

starosta obce:

Marián Kopecký

_____________________________

zástupca starostu: Pavol Cmarko

_____________________________

overovatelia: Janka Štefánková

______________________________

Jozef Dlábik
zapisovateľka: Katarína Lacová

______________________________
______________________________

