Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 20. 6.2013
o 19.00 hod. v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Bednár Ján, Dlábik Jozef,
Hanincová Katarína, Ing. Vladislav Jakubek, Štefánková Janka, Ing. Kopecká Ľudmila
Ospravedlnený: Laššo Juraj
Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za overovateľov boli určení: Hanincová Katarína a Cmarko Pavol.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 34, 35, 36, 37/2013 boli zrealizované.
4. Základná škola v Neporadzi – stanovisko ZRPŠ, návrh finančnej komisie
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 7. júna 2013 bol prerokovaný
návrh starostu obce na vyradenie Základnej školy v Neporadzi zo siete škôl a školských
zariadení. Na základe uznesenia OZ č. 35/2013 zvolala p. Štefánková v spolupráci
s riaditeľkou školy stretnutie rodičov, kde ich oboznámila s finančnou situáciou a návrhom na
vyradenie školy zo siete. Podala stanovisko rodičov detí, ktoré navštevujú školu s tým, že
rodičia majú záujem, aby ich deti i naďalej mohli navštevovať školu v obci a nie sú za
zrušenie školy. Na stretnutí neboli prítomní všetci rodičia, preto p. Štefánková navrhla, že by
bolo vhodné pozvať ich na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Navrhla starostovi obce, aby
si pohovoril s rodičmi deti on ako zástupca obce. Starosta obce sa s jednotlivými rodičmi detí
už rozprával.
Predsedníčka finančnej komisie p. Hanincová informovala, že komisia sa zišla dňa 13. júna
2013 a prečítala zápis zo zasadnutia, kde predložila i návrh komisie (príloha č. 1 zápisnica).
Poslanci sa vyjadrili k návrhu v tom zmysle, že zrušenie školy vidia ako poslednú možnosť,
nakoľko až sa raz zatvorí škola, už viac sa jej činnosť nebude dať obnoviť. Podali návrh na
šetrenie finančnými prostriedkami napr. úsporou energie na verejnom osvetlení, znížením
pracovného úväzku – spájaním vyučovacích hodín.
Starosta informoval, že sú veľké náklady na vykurovanie budovy školy a bolo by vhodné
vykonať zateplenie priestorov.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 38/2013
a) n e s c h v a ľ u j e
vyradenie Základnej školy v Neporadzi zo siete škôl a školských zariadení.
Počtom hlasov všetkých prítomných – p. Bednár, Cmarko, Dlábik, Hanincová, Ing.
Jakubek, Štefánková
b) b e r i e n a v e d o m i e
informácie zo zasadnutia finančnej komisie a návrh na úpravu rozpočtu obce
(príloha č. 1)
informácie zo stretnutia rodičov v základnej škole.
5. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – novo vydané akcie spoločnosti
Starosta obce informoval, že dňa 17. 6.2013 sa konalo valné zhromaždenie akciovej
spoločnosti. Na zhromaždení boli akcionári informovaní, že z dôvodu investičných prác sa
bude zvyšovať základné imanie spoločnosti a budú sa upisovať nové akcie. Obec ako
akcionár má možnosť zakúpiť si novo vydané akcie spoločnosti.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 39/2013
sa

vzdáva

práva na upísanie novo vydaných akcií spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a s.
pri zvýšení základného imania spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. v súlade
s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17. 6.2013
počtom hlasov všetkých prítomných.
6. Rôzne
a) Zmluva o dodaní služieb
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o poskytovaní prepravných služieb –
nakladanie, preprava a vyloženie odpadu od spoločnosti KB-ZA s.r.o., 013 05 Belá pri
Varíne, prevádzka Mníchova Lehota. Výhodnou je zmluvne dohodnutá cena prepravy 1,10
Eur za km, veľkosť kontajnerov objem 15m3. V súčasnosti má obec uzatvorenú zmluvu so
spoločnosťou Márius Pedersen, Borina Ekos s.r.o. a na vývoz separovaného odpadu s firmou
ČAĎU recycling, s.r.o..
b) Odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci OZ sa opakovane zaoberali schválením poriadku odmeňovania členov obecného
zastupiteľstva a komisií.
c) Žiadosť o zakúpenie gastrozariadenia do školskej jedálne
Vedúca školskej jedálne podala žiadosť o zakúpenie gastrozariadenia do školskej
jedálne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a hygieny v zariadení. K žiadosti priložila i cenové
ponuky. Žiada o zakúpenie univerzálneho robota s mlynčekom na mäso a krájača na zeleninu.
d) Podpísanie Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Starosta obce informoval poslancov, že je podpísaná zmluva s Environmentálnym
fondom o poskytnutie dotácie na zakúpenie techniky na separovaný zber odpadu v obci:
traktor ZETOR MAJOR 80, traktorový náves, čelný nakladač. Výška poskytnutej dotácie
108 338,–€. Termín realizácie projektu je do 10/2013.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 40/2013
schvaľuje
a) podpísanie Zmluvy o dodaní služieb so spoločnosťou KB-ZA s.r.o. so sídlom Belá,
Oslobodenia 168, prevádzka Mníchova Lehota
b) vzdanie sa odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a odmeny zástupcu starostu pre rok
2013
berie navedomie
b) žiadosť o zakúpenie gastrozariadenia do školskej jedálne a poveruje poslanca Jozefa
Dlábika, aby skontroloval zariadenie – multifunkčný robot, či nie je možné vykonať opravu
b) informáciu starostu obce o podpísaní Zmluvy o poskytnutí podpory na nákup techniky na
separovaný zber odpadu v obci s Environmentálnym fondom.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
7. Diskusia
Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.
8. Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Zapisovateľka : Jana Šebáňová

Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký

Overovatelia: Pavol Cmarko
Katarína Hanincová
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.........................

