Zápisnica z 18. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 03.04.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica z 18. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 03.4.2017 o 19.00hod.
v zasadačke Obecného úradu Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol, Dlábik Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech
Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka – poslanci, Ing. Kopecká Ľudmila – kontrolórka
obce.
Ospravedlnený: Žáčik Pavol
Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní
6 zo 7 poslancov 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: Dlábik Jozef a Richtárech Jozef
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Majetko - právne vzťahy parcela č. 35 v k. ú. Rožňová Neporadza
Na zasadnutí OZ dňa 12. 1.2017 sa riešila možnosť odkúpenia časti pozemku parcely č. 35
v k. ú. Rožňová Neporadza od vlastníkov Jozef Kuma a Jarmila Kumová. Ide o časť parcely,
na ktorej sa nachádza miestna komunikácia – ulica Perište, kanalizácia na dažďovú vodu,
vedenie plynového potrubia. Nakoľko vlastníci pozemku sa na zasadnutie OZ dňa 12. 1.2017
nedostavili, poslanci navštívili manželov Kumových osobne a dohodli predbežné riešenie
a možnosť odpredaja časti pozemku obci.
Pani Kumová prišla na dnešné zasadnutie OZ. Súhlasila s odpredajom časti pozemku pod
kanálom na dažďovú vodu, časť pozemku pod rozvodmi infraštruktúry a miestnou
komunikáciou. Miestna komunikácia – ulica Perište by nebola celá prejazdná, ale obec by
vybudovala otoč pred rodinným domom p. Marku. No podmienkou na odpredaj časti
pozemku je prekrytie kanála, pretože sa často z neho šíri zápach. Starosta obce upozornil, že
prekrytie bude možné zrealizovať až po stanovisku SPP a.s., nakoľko v blízkosti kanála vedie
plynové potrubie. Pani Kumová sa spýtala, či by bolo možné, aby im obec odpredala časť
parcely č. 189/6, ktorá vedie popri jej pozemku a ústi na hlavnú cestu. V prípade odpredaja by
v budúcnosti vybudovala detské ihrisko. Starosta obce jej vysvetlil, že v tej časti sa
nachádzajú rozvody infraštruktúry a táto parcela musí byť verejne prístupná. Ak by časť
pozemku obec odpredala, nový vlastník by si pozemok oplotil a v prípade poruchy, havárie na
potrubí plynu, vody a telefónnom rozvode by bol obmedzený prístup.
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Starosta sa spýtal, či by bolo možné vyriešiť priestor pre autobusovú zástavku. Pani Kumová
povedala, že si chce nechať prístup na pozemok, a preto priestor pre zástavku obci ponúkla do
prenájmu. Zároveň ponúkla do prenájmu priestor parkoviska pred pohostinstvom na
zriadenie trhového miesta. Obec zriadila trhové miesto pri budove obecného úradu, ktoré je
vyhovujúce. Starosta obce ponúkol p. Kumovej, že jej pomôže vypracovať žiadosť na SPP
a.s. o stanovisko k oploteniu pozemku s vytýčením vedenia plynu.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 11/2017
a) p o v e r u j e
a) starostu obce, aby dal vyhotoviť výpočet výmery, ktorú v prípade dohody s vlastníkmi
parcely č. 35 v k. ú. Rožňová Neporadza p. Kumom a p. Kumovou chce obec
Neporadza odkúpiť
b) zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva po vypracovaní stanoviska k možnosti
prekrytia kanálu.
b) b e r i e n a v e d o m i e
a) požiadavku pani Kumovej o prekrytie kanálu dažďovej vody, ktorý ide cez jej pozemok
b) výšku sumy za odpredaj pozemku 12,-€ až 13,-€ za m2
c) možnosť prenájmu časti parcely č. 35 za účelom vybudovania autobusovej zástavky.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
4. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Neporadza“
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali podaním žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho
domu v Neporadzi. Starosta obce informoval, že do 28. apríla 2017 je potrebné podať žiadosť
na Ministerstvo životného prostredia – Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 12/2017
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Operačného programu
Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, na realizáciu
projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Neporadza“;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t. j. 36 200,55 €, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške
724 010,82 €.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
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5. Záverečný účet obce Neporadza za rok 2016, stanovisko kontrolórky obce k záverečnému
účtu, správa audítora
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 3.
marca 2017 a zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce po dobu 15 dní. Počas
doby zverejnenia neboli podané žiadne pripomienky a námietky.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných so správou nezávislého audítora k vykonanému
auditu účtovnej závierky obce Neporadza k 31.12.2016 a prečítala stanovisko kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce za rok 2016. Odporučila poslancom obecného zastupiteľstva
schváliť záverečný účet bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 13/2017
berie na

vedomie

a) Správu nezávislého audítora Ing. Márie Duvačovej z vykonaného auditu účtovnej
závierky obce Neporadza k 31.decembru 2016
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Neporadza Ing. Ľudmily Kopeckej
k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2016 s odporúčaním obecnému
zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2016 schváliť bez výhrad
schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Neporadza za rok 2016 bez
výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
10 927,56 EUR
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
6. Úprava rozpočtu obce Neporadza na rok 2017
V zmysle uznesenia OZ č. 6/2017 a 12/2017 navrhol starosta obce úpravu rozpočtu obce na
rok 2017 so zapracovaním výdavkov na odkúpenie pozemku par. č. 65 v k. ú. Bošianska
Neporadza i so stavbou, ktorá sa na pozemku nachádza (bývala škola) a výdavkov na
spoluúčasť na projekte „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Neporadza“.
Výdavky budú kryté z rezervného účtu obce a zvýšením rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu
obce .
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 14/2017
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Neporadza na rok 2017 nasledovne
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Typ
Kľúč
zmeny
Bežné príjmy
P111003-00000-4100 +
Príjmové finančné operácie
P454001-00000-4600 +
spolu príjmy
bežné výdaje
V633006-06200-4100 V633006-0640-4100
V635006-04510-4100 V637004-06200-4100 V637027-04510-4100 V642014-09111-4100 kapitálové výdaje
V711001-06200-4100 +
V716000-08200-4100 +
V716000-08200-4600 +
spolu výdaje

Suma Názov rozpočtu
21 420,00 výnos dane z príjmov fyzických osôb
21 781,00 prevod z rezervného fondu
43 201,00
2 200,00
2 000,00
800,00
1 000,00
500,00
6 500,00

Rozvoj obcí - materiál opravy
Verejné osvetlenie materiál
miestne komunikácie údržba
služby - rozvoj obce
miestne komunikácie - dohoda prac.
náhrady zo súdneho sporu MŠ

20 000,00 nákup pozemku Bošianska Neporadza
14 420,00 projekt KD energetické zhodnotenie
21 781,00 projekt KD energetické zhodnotenie
43 201,00

Rozpočet po úprave
Druh

Názov

Schválený

Upravený

Príjmy
*1
*2
*3
Spolu

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

298 760.00
0
0
298 760.00

322 325.00
350
21 781.00
344 456.00

Výdaje
*1
*2
*3
Spolu

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

270 034.00
8 100.00
20 626.00
298 760.00

259 179.00
64 651.00
20 626.00
344 456.00

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
7. Rôzne
a) Finančný príspevok
Poslankyňa p. Janka Štefánková požiadala o príspevok 150,-€ na zakúpenie kvetov
a výzdoby pri príležitosti návštevy biskupa, ktorý v máji 2017 navštívi našu farnosť a posvätí
oltár v kostole.
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b) Osadenie detského ihriska
Poslanec Jozef Richtárech požiadal v mene rodičov o osadenie detského ihriska, ktoré
má obec už vyhotovené. Po krátkej diskusii o mieste umiestnenia sa prítomní dohodli, že
ihrisko postavia v areáli futbalového štadiónu. Priestor je monitorovaný kamerovým
systémom a osvetlený.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 15/2017
s ch v a ľ u je
a) poskytnutie finančného príspevku na kvety a výzdobu pri príležitosti posvätenia
oltára v kostole v Neporadzi.
b) osadenie detského ihriska v areáli futbalového štadiónu
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.

8. Diskusia
V diskusii sa poslanci zaoberali možnosťou vybudovania športového ihriska. Starosta
poslancov oboznámil s možnosťou získania príspevku na výstavbu multifunkčného ihriska
z prostriedkov Úradu vlády SR.
9. Záver.
Nakoľko 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: Jozef Dlábik
Jozef Richtárech

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