Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 02.04.2014
o 18.00 hod. v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Dlábik Jozef, Hanincová
Katarína, Ing. Vladislav Jakubek, Laššo Juraj, Štefánková Janka, Ing. Kopecká Ľudmila
Ospravedlnený: Ján Bednár
Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina členovia OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: Dlábik Jozef a Ing. Jakubek Vladislav.
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 24. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 2, 3/2014 boli zrealizované. K plneniu uznesení podal
bližšie vysvetlenie starosta obce.
4. Uzatvorenie zmluvy na zámenu a odkúpenie pozemkov – prístupová cesta
Starosta obce informoval prítomných o prácach na realizácii prístupovej cesty k rodinnému
domu súp. č. 313. Z pracovnej verzie GP č. 36304425-22/2014 vyplynulo, že je potrebné
získať na stavbu prístupovej cesty časť parcely č.187/2 v k.ú. Bošianska Neporadza o výmere
23 m², ktorej vlastníkom je p. Vojtech Laco a odkúpiť 7 m² z CKN parcely č. 182/1, k.ú.
Bošianska Neporadza od vlastníkov Laco Rudolf a manželka Mária Lacová, obaja bytom
913 26 Neporadza 313 pre potreby Obce Neporadza, nakoľko novovytvorená parcela číslo
187/3, k.ú. Bošianska Neporadza sa skladá z týchto čiastkových parciel:
a) z CKN parcely č. 182/1 oddelený diel č. 1 vo výmere 7 m2 , vo vlastníctve Laco
Rudolf a Mária, Neporadza 313
b) z CKN parcely číslo 187/2 oddelený diel č. 2 vo výmere 23 m2 , vo vlastníctve Laco
Vojtech, Neporadza 329
c) z CKN parcely číslo 189 oddelený diel č. 3 vo výmere 4 m2 , vo vlastníctve Obec
Neporadza
d) z CKN parcely číslo 190/1 oddelený diel č. 4 vo výmere 55 m2 , vo vlastníctve Obec
Neporadza.
Druh pozemku novovytvorenej parcely číslo 187/3 v celkovej výmere 89 m2 podľa návrhu
geometrického plánu č. 36304425-22/2014 je navrhnutý ako zastavané plochy a nádvoria.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 3/2014
s ch v a ľ u j e
a) uzatvorenie Zámennej zmluvy s p. Vojtechom Lacom, bytom Neporadza 329
Predmetom zmluvy bude zámena pozemkov nasledovne:
- z parcely registra "C " č.187/2 záhrada, k.ú. Bošianska Neporadza, o celkovej
výmere 257 m² , odčlenením podľa pracovnej verzie geom. plánu č. 36304425-22/2014,
časť "2 " o výmere 23 m²,
- a podiel ½ z parcely registra "C " č. 192, k.ú. Bošianska Neporadza, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 108 m², ktoré sú vo vlastníctve p. Vojtecha Laca, 913 26 Neporadza
329, dostane Obec Neporadza zámenou za 229 m² , oddelených podľa pracovnej verzie
geom. plánu č.36304425-22/2014 z parcely registra "C " č.190/1, k.ú. Bošianska
Neporadza, záhrady, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Bošianska Neporadza v majetku
obce Neporadza. Ide o prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods.8 písmeno e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v platnom znení.
b) odkúpenie 7 m² z CKN parcely č. 182/1, evidovanej na LV č. 109, k.ú. Bošianska
Neporadza od vlastníkov Laco Rudolf a manželka Mária Lacová, obaja bytom 913 26
Neporadza 313 pre potreby Obce Neporadza pre stavbu prístupovej cesty, novovytvorená
parcela číslo 187/3, k rod. domu číslo 313, Márie a Rudolfa Laca, za dohodnutú sumu 1.€ za 7 m².
počtom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov.
5. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.12.2013
Pracovníčka obce predložila poslancom OZ čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2013
v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Informovala o plnení jednotlivých
položiek . Čerpanie finančných prostriedkov bude zverejnené na verejnej tabuli obce – Návrh
záverečného účtu Neporadza po dobu 15 dní a následne predložené na schválenie obecnému
zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 4/2014
berie na vedomie
Informácie o čerpaní rozpočtu obce Neporadza k 31.12.2013
6. Rôzne
Žiadosť Základnej organizácie Jednota dôchodcov
Na obecný úrad doručila predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov v Neporadzi žiadosť
o prehodnotenie platby za prenájom priestorov v kultúrnom dome na posedenie členov
organizácie, ktoré sa konalo 1. 3.2014. Zároveň v žiadosti prisľúbili, že členovia budú
nápomocní pri vykonávaní akcií a brigád konaných obcou.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 5/2014
schvaľuje
odpustenie platby za prenájom kultúrneho domu pre Základnú organizáciu Jednota
dôchodcov v Neporadzi v plnej výške
počtom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov.
6. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
7. 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: Jozef Dlábik
Ing. Vladislav Jakubek
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