Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28.02.2014
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: Hanincová Katarína a Štefánková Janka.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia. Poslanci schválili program
zasadnutia bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 23. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 53, 54, 55, 56, 57, 58/2013 boli zrealizované. K plneniu
uznesení podal bližšie vysvetlenie starosta obce. Výber dodávateľa na dodávku okien v
budove materskej školy sa nekonal, nakoľko starosta informoval, že podá žiadosť o dotáciu v
rámci individuálnych potrieb z prostriedkov Ministerstva financií a výberové konanie sa bude
realizovať až v období realizácie projektu.
4. Úprava rozpočtu obce Neporadza na rok 2014
Poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený návrh úpravy finančného rozpočtu
obce na rok 2014. K úprave rozpočtu dochádza z dôvodu úpravy rozpočtu obce na prenesené
kompetencie v oblasti školstva, stavebnej činnosti, zakúpenie digitálnej formy leteckej mapy
spolu s katastrálnou mapou
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 1/2014
Schvaľuje
úpravu rozpočtu Obce Neporadza na rok 2014
Schválený
rozpočet 2014

Upravený
rozpočet 2014

256 108.00

256 289.00

8 000.00

8 000.00

príjmy spolu

272 108.00

272 289.00

bežný rozpočet

230 381.00

230 562.00

22 271.00

22 271.00

bežné príjmy spolu
finančné operácie spolu

kapitálový rozpočet
finančné operácie
výdaje spolu

19 456.00

19 456.00

272 108.00

272 289.00

5. Rôzne
a) Novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Na základe zmeny v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. § 4 môže obecné
zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry
v rozpočte obce.
b) Finančná odmena pri životnom jubileu
Poslankyňa Janka Štefánková navrhla vyplatenie odmeny p. Kataríne Hanincovej, pri
príležitosti životného jubilea 50 rokov života.
c) Informácie starostu obce
Starosta obce:
oboznámil poslancov s harmonogramom voľby prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2014 a harmonogramom volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
predložil rozpis nákladov na projekčné práce na investičné akcie: prístupová cesta
k rodinnému domu č. 313, vyhotovenie vodovodnej prípojky v ulici na cintorín v časti
Bošianska Neporadza, projekty k stavebným prácam na údržbu miestnych
komunikácii
informoval, že do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015 bolo
zapísaných 9 detí a v materskej škole je podľa podaných žiadosti rodičov o zapísanie
dieťaťa predpoklad, že bude plný stav detí 24.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 2/2014
A) s c h v a ľ u j e
a) Obec Neporadza nebude uplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce v zmysle § 4
Postavenie a obsah rozpočtu obce a vyššieho územného celku zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.
b) finančnú odmenu vo výške 140,–€ /jednostoštyridsať eur/ p. Kataríne Hanincovej pri
príležitosti jej životného jubilea
B) b e r i e n a v e d o m i e
informácie starostu obce
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.
6. Diskusia
Poslanci sa zaujímali o možnosť rekonštrukcie miestnych komunikácií a o stav
vlastníctva pozemkov a stavieb pod Ždánovou.

7. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a spoločne s poslancami
zablahoželali pani Kataríne Hanincovej k jej životnému jubileu 50 rokov života a zaželali
veľa zdravia, šťastia. Na pamiatku životného jubilea bol prevedený zápis do pamätnej knihy
obce.
Zapisovateľka : Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký

Overovatelia: Katarína Hanincová
Janka Štefánková

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

