Zápisnica z 20. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 23.06.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 23. júna 2017 o 19.00hod.
v zasadačke Obecného úradu Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Dlábik Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech Martin, Štefánková
Janka, Žáčik Pavol
Ospravedlnení: Cmarko Pavol, Richtárech Jozef
Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce o 19.30hod. a privítal prítomných. Konštatoval, že
sú prítomní 4 zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.
Počas rokovania – o 20:15 hod. prišla na zasadnutie poslankyňa Janka Štefánková –
prerokovanie bodu č. 5.
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 Martin
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia previedol starosta obce. K uzneseniam č.
16 a 17 /2017 – kúpa pozemku č. 992/1 k. ú. Bošianska Neporadza a prevod pozemkov cesta
k rodinnému domu č. 313 sa pripravujú zmluvy a následne po ich podpise bude podaný návrh
na vklad do katastra nehnuteľnosti.
4. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2017
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené čerpanie rozpočtu obce k 31.
marcu 2017 v členení na funkčnú a ekonomickú klasifikáciu – príloha č. 1.
Rozpočet obce sa plní priebežne na základe schváleného rozpočtu a zmien rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 18/2017
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce k 31. 3.2017.
Druh
Príjmy
*1
*2
*3
Spolu
Výdaje
*1
*2
*3
Spolu

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

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

298 760.00
0
0
298 760.00

300 977.00
350
0
301 327.00

96 992.50
35
3 424.13
100 451.63

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

270 034.00
8 100.00
20 626.00
298 760.00

272 251.00
8 450.00
20 626.00
301 327.00

62 737.41
0
8 692.04
71 429.45
1

Zápisnica z 20. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 23.06.2017

5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – kompostéry do domácnosti
Starosta obce informoval prítomných o vyhlásení výzvy: „Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ operačný program Kvalita životného
prostredia.
Jednou zo základných požiadaviek na schválenie žiadosti je finančná náročnosť projektu
minimálna výška príspevku na projekt 80 000 €, maximálna výška príspevku 200 000 €.
Žiadateľom o finančné príspevky môžu byť obce alebo združenia obcí.
V činnosti je zahrnuté obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu produkovaného
v domácnostiach a vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa.
Starosta oboznámil poslancov, že z dôvodu minimálnej výšky príspevku bude pre našu obec
možné podať žiadosť o NFP na obstaranie kompostérov len v rámci združenia obcí –
Mikroregión Inovec - Machnáč. Požiadavkám v rámci výzvy vyhovuje podanie spoločnej
žiadosti obcí Neporadza, Veľká Hradná, Bobot, Dubodiel, Horňany a Petrová Lehota.
Náklady na zakúpenie jedného kompostéra s objemom 1 050 litrov sa pohybujú v cene do 165€
s DPH.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 19/2017
Schvaľuje
-

Spoluúčasť na projekte „Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč Inovec“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov; kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23, ako člen Združenia obcí Mikroregión Machnáč - Inovec,
z ktorého vyplýva obstaranie 309 kusov kompostérov pre obec Neporadza.

-

Spoluúčasť k projektu „Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč Inovec“; výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany obce do výšky
2 039,40 €

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (5/5).
6. Rôzne
a) Žiadosť o úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
Riaditeľka materskej školy Mgr. Hanková podala návrh na úpravu výšky príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov. Ide o úpravu príspevku na
dieťa, ak MŠ navštevujú súrodenci, kde za druhé dieťa platil zákonný zástupca ½
poplatku. Riaditeľka navrhla, aby sa poplatok zjednotil a za ďalšie dieťa sa platila celá
výška príspevku t. j. 10€.
Výška príspevku je určená vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2015 podľa
zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).
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Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 20/2017
berie na vedomie
návrh riaditeľky Materskej školy Neporadza Mgr. Hankovej o úpravu výšky príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole. Uvedený návrh bude zapracovaný do VZN a po
zverejnení prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce o organizácii miestneho
referenda
V zmysle § 11a odsek 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je obec povinná prijať nariadenie o organizácii miestneho referenda. Starosta
predložil návrh nariadenia a oboznámil poslancov s jeho obsahom – Príloha č. 2.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 21/2017
s ch v a ľ u je
návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Neporadza č. 1/2017 o organizácii
miestneho referenda
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (5/5).
c) Výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty
Dňa 15. 6.2017 bola na obecný úrad doručená výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty od
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a .s..
Zmluvná pokuta vyplynula zo Zmluvy o spolupráci, ktorú obec uzatvorila dňa 3.11.2011
so Západoslovenskou distribučnou a. s. v rámci ktorej bolo vybudované vedenie
elektrickej energie v ulici k cintorínu v Bošianskej Neporadzi. Stavba bola skolaudovaná
v roku 2014 a obec sa zaviazala do dvoch rokov od kolaudácie zabezpečiť pripojenie
aspoň 70% z 18 koncových odberateľov elektrickej energie teda 13 pripojení . Za obdobie
dvoch rokov sa pripojilo len 6 odberateľov čo je len 33,33% využitie rezervovanej
kapacity. Starosta obce bol dňa 20. 6.2017 na pracovnom stretnutí so zástupcami
spoločnosti, kde riešil možnosť odkladu termínu splnenia požiadavky na pripojenie 70%
využitia rezervovanej kapacity energie o 2 roky.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 22/2017
berie na vedomie
výzvu na zaplatenie zmluvnej pokuty za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
o spolupráci, ktorú obec uzatvorila dňa 3.11.2011 so Západoslovenskou distribučnou a.s.
Poveruje starostu obce na ďalšie jednanie so zástupcami distribučnej spoločnosti.
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d) Komisia na ochranu verejného poriadku - sťažnosť
Dňa 19. júna 2017 ústne do zápisnice na obecnom úrade podala sťažnosť z dôvodu
poškodzovania majetku obyvateľka obce. Starosta oboznámil prítomných s obsahom
sťažnosti a navrhol dvoch členov do Komisie na ochranu verejného poriadku, ktorá dňa
19. 7.2017 bude danú sťažnosť riešiť.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 23/2017
berie navedomie
podanú sťažnosť na poškodzovanie súkromného majetku. Členom komisie na ochranu
verejného poriadku budú poslanci Katarína Hanincová a Pavol Žáčik.
e) Informácie starostu obce
•
•
•

Dňa 12. 6.2017 Okresný úrad Trenčín prebral od obce materiál civilnej ochrany, ktorý bol
uskladnený v priestoroch skladu materskej školy. Odovzdaním materiálu sa uvoľnili
priestory, ktoré bude užívať dobrovoľný hasičský zbor v obci.
Dňa 12. 6.2017 bola zaslaná objednávka spoločnosti Daffer s.r.o. na dodávku 10 kusov
školských lavíc – set (lavica + 2 stoličky), 2 kusy katedra a 2 kusy čalúnená stolička.
O možnosti previesť potok v časti Bošianska Neporadza pred rodinným domom č. 174
a v ulici Žabská delimitáciou na obec.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 24/2017

berie na vedomie
informácie starostu obce o odovzdaní materiálu civilnej ochrany Okresnému úradu
Trenčín, objednávku vybavenia tried v Základnej škole Neporadza a možnosti prevodu
vlastníctva a správy potoka pod rodinným domom č. 174 do majetku obce.
7. Diskusia
V rámci diskusie pani Štefánková upozornila na znečistený potok v ulici Žabská. Potok
je nepriepustný a zanesený kalom. Znepríjemňuje život obyvateľom.
8. Záver.
Nakoľko neboli žiadne diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Jana Šebáňová
Starosta obce:
Marián Kopecký

Overovatelia:

Jozef Dlábik
Martin Richtárech

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