Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 04.11.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 04.11.2016 o 18.00hod.
v zasadačke Materskej školy Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol, Dlábik Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech
Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol
Ing. Kopecká Ľudmila - kontrolórka obce.
Ospravedlnený: Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.
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: Katarína Hanincová, Jozef Dlábik
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia previedol zástupca starosta obce.
Konštatoval, že uznesenie č. 18/2016 bolo splnené. Kontrolu uznesenia z 12. zasadnutia
previedol starosta obce uznesenie č. 12/2016 – odkúpenie pozemku par. č. 65 v k. ú.
Bošianska Neporadza bude prejednávané na ďalšom zasadnutí OZ, uznesenie č. 13-17/2016
boli zrealizované.
4. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Neporadza
Na základe vyžiadania z Okresnej prokuratúry Trenčín Obec predložila na šetrenie
VZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza. Po jeho preskúmaní
okresný prokurátor zaslal protest prokurátora, proti uvedenému nariadeniu. Starosta obce
poslancov oboznámil so znením protestu a podal vysvetlenie k jednotlivým častiam protestu.
Predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach držania psov na
území obce Neporadza vydané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov. (Príloha č. 1)
Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Počas doby vyvesenia
môžu obyvatelia obce podávať pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 19/2016
berie na vedomie
a) protest prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011
o podmienkach držania psov na území obce Neporadza
b) návrh VZN č. 2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza.
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5. Návrh VZN č. 3/2016 k VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Neporadza
Na zhodnotenie stavu zákonnosti pri prijímaní VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vyžiadala okresná prokuratúra účinné VZN obce
prijaté podľa uvedeného zákona a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Okresná prokuratúra podala upozornenie prokuratúra, s ktorým boli poslanci oboznámení.
V zmysle upozornenia bol vypracovaný Návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Neporadza č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce. (Príloha č. 2)
Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Počas doby vyvesenia
môžu obyvatelia obce podávať pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 20/2016
berie na vedomie
a) upozornenie prokurátora k ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Neporadza č.1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
b) návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
6. Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2017-2019
Na základe čerpania rozpočtu obce v rokoch 2014, 2015 a očakávanej skutočnosti na
rok 2016 bol vypracovaný návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. V návrhu rozpočtubežný rozpočet výdaje je zapracované: predpokladané zvýšenie mzdových nákladov, náklady
na náhradu mzdy vyplývajúce zo súdneho sporu, zvýšenie nákladov na stavebný úrad.
V časti kapitálový rozpočet starosta obce informoval, že žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky – „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Neporadza a Ulica
Cigánska“ a „Energetické zhodnotenie – zníženie energetickej náročnosti budov kultúrny dom
a materská škola“ neboli zatiaľ schválené a z toho dôvodu sa do rozpočtu obce nerozpočtujú
výdavky na realizáciu projektu. (Príloha č. 3)
Návrh rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Počas doby vyvesenia
môžu obyvatelia obce podávať pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 21/2016
berie na
vedomie
predložený návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2017-2019.
7. Rôzne
a) Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu obce Neporadza do školského obvodu Motešice
Obec Motešice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Motešice 77 požiadala
obecné zastupiteľstvo obce Neporadza o vyjadrenie k zaradeniu obce Neporadza do školského
obvodu Motešice, aby si žiaci s trvalým pobytom v obci Neporadza mohli plniť povinnú
školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Motešice s možnosťou preplácania cestovných nákladov. Obec
2

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 04.11.2016

má Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2004 určený školský obvod pre ročníky 1. - 4.
Základná škola Neporadza, pre ročníky 5.- 9. Základná škola s materskou školou Motešice
a Doplnkom č. 1 k nariadeniu aj školský obvod Svinná pre ročníky 5. - 9. Základná škola
s materskou školou Svinná.
b) Žiadosť o prekrytie kanála
Jozef Kuma, Neporadza č. 114 požiadal o prekrytie kanála na parcele č. 35, ktorej je
vlastníkom, v katastrálnom území obce Neporadza. Žiadosť podal z dôvodu tvoriaceho sa
zápachu.
Starosta obce vysvetlil, že kanál spravuje obec, pravidelne ho čistia pracovníci obce, ale
nachádza sa na pozemku p. Kumu. Riešenie odstránenia zápachu nevidí v prekrytí, nakoľko
sa i naďalej bude z kanála šíriť zápach a nebude možné kanál dobre prečistiť. Problém
s čistením kanála bude aj z dôvodu, že majiteľ pozemku p. Kuma podľa ohlásenia drobnej
stavby bude pozemok v najbližšej dobe ohrádzať. Druhou možnosťou je kanál preložiť na
pozemok obce.
c) Zníženie sadzby na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“ ) – žiadosť
Na obecný úrad bola doručená požiadavka o schválenie úľavy – zníženie sadzby poplatku pre
obyvateľov obce, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí. Poslanci sa požiadavkou zaoberali.
Nakoľko výška poplatku, ktorú uhradia obyvatelia obce a podnikatelia nepokrýva celkové
výdavky na zber, uskladnenie a separáciu komunálneho odpadu obec časť výdavkov hradí
z rozpočtu nad rámec vybratých poplatkov.
d) Príspevok na stravovanie pre občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí
vykonávajú v obci aktivačné práce
V zmysle §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov má obec Neporadza uzatvorenú dohodu s úradom práce
o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Ide o vykonávanie
menších prác v obci, ktoré robia občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi. Pomáhajú pri
údržbe verejných priestranstiev, kosení a hrabaní trávnatých porastov, údržbe chodníkov,
prístupových ciest k verejným budovám a podobne. Mesačne musia odpracovať 32 hodín.
Práce vykonávajú 2 krát týždenne a v deň keď vykonávajú aktivačnú činnosť by mali záujem
stravovať sa v školskej jedálni pri MŠ Neporadza.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 22/2016
1. s c h v a ľ u j e
a) zaradenie obce Neporadza v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce
Neporadza č. 1/2004 do školského obvodu Motešice pre žiakov s trvalým pobytom
v obci Neporadza 5. – 9. ročník, aby si plnili povinnú školskú dochádzku v Základnej
škole s materskou školou Motešice.
Žiaci 1. – 4. ročníka majú určený školský obvod v obci Neporadza - Základná škola
Neporadza.
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b) príspevok pre občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú
aktivačné práce v obci, na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ Neporadza. Príspevok
sa poskytne v deň, keď odpracujú stanovený čas v zmysle dohody s úradom práce –
spravidla 2 x týždenne. Cena stravného lístka – obedu je 2,80€. Občan si uhradí
stravné vo výške 1,-€ a obec prispeje čiastkou vo výške 1,80€.
2) berie na vedomie
a) žiadosť p. Jozefa Kumu, bytom Neporadza č. 114 o prekrytie kanála na jeho pozemku
a zaoberať sa budú žiadosťou na nasledujúcom zasadnutí po predložení konkrétnych
možnosti údržby kanála a vyčíslenia finančných nákladov.
c) žiadosť o zníženie sadzby na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre občanov s ťažkých zdravotným postihnutím.
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Časť tretia, článok
13, odsek 13: „Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím“.
Po predložení písomnej žiadosti poplatníka a preverenia finančných nákladov na chod
domácnosti, starosta obce jednotlivo posúdi žiadosť a rozhodne o znížení alebo odpustení
poplatku.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (7/7).
8. Diskusia
Poslanci požiadali starostu obce, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali
v kancelárii starostu obce na obecnom úrade, nakoľko po vykonaní drobných stavebných
úprav v materskej škole nie je priestor vyhovujúci.
9. Záver.
Nakoľko neboli žiadne diskusné príspevky starosta obce poďakoval poslancom OZ za
účasť a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Jana Šebáňová
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký

Overovatelia: Katarína Hanincová
Jozef Dlábik

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

4

