Zápisnica
z 29. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 4.09.2014 o 19.00 hod.
v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Bednár Ján, Dlábik Jozef,
Hanincová Katarína, Ing. Jakubek Vladislav, Laššo Juraj, Štefánková Janka, Ing. Kopecká
Ľudmila
Ospravedlnený: Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je
prítomných 7 členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: Jozef Dlábik a Juraj Laššo.
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 28. zasadnutia previedol zástupca starostu p. Cmarko.
Konštatoval, že uznesenia č. 18, 19, 20, 22/2014 boli zrealizované. K uzneseniu č. 21
pripomenul p. Bednár, že uznesenie obecné zastupiteľstvo neschvaľovalo, ale len zobralo na
vedomie, preto požiadal o opravu v zápisnici.
4. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena za odplatu - elektrifikácia ulice
k cintorínu Bošianska Neporadza, v prospech investora Západoslovenská distribučná
a.s. Bratislava.
Starosta obce podrobne oboznámil poslancov so znením Zmluvy o zriadení vecných
bremien na nehnuteľnosti – pozemky, ktorých vlastníkom je obec Neporadza, a na ktorých sa
nachádza stavba inžinierskej siete s názvom „ TN Neporadza Bošianska NNK“. Súčasťou
stavby sú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy vrátane rozvodov
elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku.
Elektroenergetická stavba bola povolená stavebným povolením č. STU 113/2013-001/Mi
vydaným dňa 25. 4.2013. Prílohu Zmluvy tvoria dva geometrické plán týkajúce sa zaťaženej
nehnuteľnosti, nakoľko zaťažené pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Bošianskej aj
Rožňovej Neporadzi.
Zriadením vecného bremena sa Obec Neporadza zaväzuje, že strpí na uvedených
nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie zariadenia, jeho užívanie a prevádzku a vstup a prechod
investorovi elektroenergetickej stavby - Západoslovenská distribučná, a.s. za odplatu.
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Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 24/2014
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na zabezpečenie zriadenia a prevádzky
inžinierskej stavby s názvom „TN Neporadza Bošianska
NNK“ (ďalej len
„elektroenergetická stavba“), ktorej výstavba bola povolená stavebným povolením č. STU
113/2013-001/Mi vydaným dňa 25. 4.2013. Rozsah vecného bremena je vyznačený GP č.
34125361-94/2014 a GP č. 34125361-95/2014. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením
vecných bremien za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 3680 € /slovom
tritisícšesťstoosemdesiat eur/ na dobu neurčitú v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s.. V prípade prechodu alebo prevodu činnosti prevádzkovania distribučnej
sústavy zo Západoslovenská distribučná a.s. na inú osobu, ktorá sa stane držiteľom povolenia
na prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území a bude prevádzkovať
elektroenergetické stavby a zariadenia zriadené Západoslovenskou distribučnou a.s. na
zaťažených nehnuteľnostiach, obec Neporadza ako majiteľ daných nehnuteľnosti súhlasí
s prevodom vecných bremien na nového držiteľa povolenia. Jedná sa o nasledovné
nehnuteľnosti:
Parc.
číslo

Reg.
KN

LV
č.

Výmera
v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

189/6

C

1

1647

Zastavané plochy a nádvoria

Rožňová Neporadza

Neporadza

Trenčín

1033/1

C

1

655

Zastavané plochy a nádvoria

Rožňová Neporadza

Neporadza

Trenčín

1033/2

C

1

4372

Zastavané plochy a nádvoria

Rožňová Neporadza

Neporadza

Trenčín

1066/1

C

1

2490

Ostatné plochy

Bošianska Neporadza

Neporadza

Trenčín

1669/2

C

1

4282

Zastavané plochy a nádvoria

Bošianska Neporadza

Neporadza

Trenčín

počtom hlasov všetkých prítomných 7/7.
5. Informácie o personálnych zmenách v Materskej škole
Starosta obce informoval prítomných o okamžitom skončení pracovného pomeru
podľa § 68 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce s pedagogickými pracovníčkami
v prevádzke materskej školy. Starosta obce ako štatutárny orgán obce okamžite ukončil
pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny dňom 25. augusta 2014.
Prevádzka materskej školy v školskom roku 2014/2015 začala 25. augusta 2014. Do
pracovného pomeru boli prijaté dve pedagogické pracovníčky a zároveň bolo vyhlásené
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy. Poverená riadením
materskej školy bola Mgr. Alexandra Hanková.
Pán Bednár upozornil na finančné náklady Obce v prípade súdneho sporu. Zaujímal sa či
starosta obce upozornil pedagogické pracovníčky na porušovanie pracovnej disciplíny
v minulosti a aké dôvody boli uvedené v okamžitom skončení pracovného pomeru.
Pán Laššo sa tiež zaujímal, či problémy boli dlhodobé, a prečo sa neriešili skôr. Vysvetlenie
podal starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 25/2014
berie na vedomie
informácie starostu o personálnych zmenách v Materskej škole.
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6. Rôzne
V tomto bode neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie obecnému
zastupiteľstvu.
7. Diskusia
V diskusií sa poslanci zaujímali o realizáciu vodovodnej prípojky v ulici k cintorínu
v časti Bošianska Neporadza.
8. Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľka : Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Overovatelia:

Starosta obce:
Marián Kopecký

Jozef Dlábik
Juraj Laššo

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