Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 22.11.2013
o 18.00 hod. v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Bednár Ján, Dlábik Jozef,
Hanincová Katarína, Ing. Vladislav Jakubek, Laššo Juraj, Štefánková Janka, Ing. Kopecká
Ľudmila
Ospravedlnený: Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú
prítomní všetci členovia OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: Bednár Ján a Hanincová Katarína.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, s návrhom na úpravu
programu bod 5. Smernica obce Neporadza na verejné obstarávanie. Starosta navrhol uvedený
bod zahrnúť do programu na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci
schválili program zasadnutia s navrhnutou zmenou bez pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 42-49/2013 boli zrealizované. Bližšie informácie
k plneniu uznesení podal starosta obce. So spoločnosťou Agrotria s. r.o. uzatvoril starosta
obce Dodatok k Zmluve č. 2023/0287 z dôvodu úpravy výmery poľnohospodárskych
pozemkov – pozemky pod ihriskom užíva obec.
4. Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2014-2016
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh finančného rozpočtu obce
na roky 2014-2016 v členení podľa funkčnej klasifikácie a rozpočtových položiek. Rozpočet
bol navrhnutý s ohľadom čerpania prostriedkov v rokoch 2011-2013. Na návrh starostu obce
boli plánované nasledujúce rekonštrukcie a investičné práce:
rok 2014: údržba budovy obecného úrad – oprava strešnej krytiny, fasáda
údržba sociálnych zariadení v materskej škole
realizácia prác - vodovodná prípojka v ulici k cintorínu Bošianska Neporadza
realizácia prác - prístupová cesta k rodinnému domu č. 313.
rok 2015: realizácia prác - vodovodná prípojka v ulici k cintorínu Bošianska Neporadza
rok 2016: spoluúčasť na projektoch rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Poslanci sa podrobnejšie informovali k prácam na vodovodnej prípojke v ulici k cintorínu
BN. Poslanec Juraj Laššo navrhol, aby sa s majiteľmi pozemkov cez pozemky ktorých bude

viesť vodovodné potrubie, uzatvorila zmluva o predaji prípadne darovaní časti pozemkov obci
pred realizáciou prác.
Návrh rozpočtu obce bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 50/2013
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu Obce Neporadza na roky 2014-2016.
Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Návrh rok
2014

Návrh rok
2015

Návrh rok
2016

bežné príjmy spolu

243 773.12

238534.12

259 557.00

256 108.00

258 612.00

264 174.00

kapitálové príjmy spolu

249 175.71

10 286.90

108 338.00

0

0

0

finančné operácie spolu

22 664.93

70 053.00

10 538.00

4 000.00

0

0

príjmy spolu

515 613.76

318 874.02

378 433.00

260 108.00

258 612.00

264 174.00

1-bežný rozpočet

221 421.91

220 155.27

230 189.00

230 381.00

222 240.00

226 829.00

2-kapitálový rozpočet

222 811.53

63 014.87

124 788.00

10 271.00

16 916.00

17 889.00

0

34 744.39

23 456.00

19 456.00

19 456.00

19 456.00

458 124.71

317 914.53

378 433.00

260 108.00

258 612.00

264 174.00

3-finančné operácie
výdaje spolu

5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poslancom bol predložený výpis zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2012
s výškou ročnej sadzby za pozemky a stavby a sadzby za miestny poplatok, ktoré boli platné
pre rok 2013. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov § 12 ods. 2
sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb nesmú presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej
sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení bol podaný
návrh na úpravu výšky ročnej sadzby:
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavby na 0,06 €/m2 z 0,05€/ m2
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,06 €/m2 z 0,05€/ m2
Návrh zmeny VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 51/2013
Berie na vedomie
návrh na zmenu výšky ročnej sadzby dane za stavby VZN č. 2/2012 obce Neporadza
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavby na 0,06 €/m2 z 0,05€/ m2
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,06 €/m2 z 0,05€/ m2
6. Rôzne
a) Výmena okien v budove materskej školy
Starosta obce predložil návrh na výmenu okien v budove materskej školy. Výmenu okien
chce realizovať ešte v roku 2013 z dôvodu ich havarijného stavu a zároveň zníženia
nákladov na vykurovanie.

b) Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o poskytovaní audítorských
služieb s Ing. Mária Duvačová, audítor SKAU z Dubnice nad Váhom.
c) Žiadosť o finančný príspevok na nákup učebných pomôcok pod vianočný stromček
Na obecný úrad boli doručené žiadosti riaditeľky základnej a materskej školy o príspevok
na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakova a deti pod vianočný stromček.
d) Žiadosť o príspevok na projekt „Zdravá výživa“
Základná škola s materskou školou v Motešiciach požiadala o príspevok vo výške 66,-€ na
projekt „Zdravá výživa“ pre žiakov Základnej školy na rok 2014/2015.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 52/2013
schvaľuje
a) výmenu okien na budove materskej školy z dôvodu havarijného stavu okien v roku 2013
počtom hlasov
za hlasovalo: 6 poslancov
zdržala sa hlasovania: Katarína Hanincová
b) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Máriou Duvačovou, audítor
SKAU z Dubnice nad Váhom
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7
c) poskytnutie finančného príspevku na nákup učebných pomôcok vo výške 5,-€ na dieťa
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7
b) poskytnutie finančného príspevku vo výške 66,–€ na projekt „Zdravá výživa“ pre Základnú
školu s materskou školou v Motešiciach
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.
7. Záver
Na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva prijali pozvanie bývalý starosta obce p.
Štefan Richtárech, ktorý oslávil životné jubileum 70 rokov a p. Helena Laššová, bývala
dlhoročná poslankyňa a predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti v obci, ktorá oslávila 60
rokov života. Pozvaným hosťom zablahoželali všetci prítomní a zaželali veľa zdravia, šťastia.
Na pamiatku životných jubileí bol prevedený zápis do pamätnej knihy obce.
Zapisovateľka : Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký
Overovatelia: Ján Bednár
Katarína Hanincová
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