Zápisnica
zo 14. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 09.11.2012
o 18.00 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 sú
prítomní všetci členovia OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení: Janka Štefánková a Jozef Dlábik.
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 13, 14, 15/2012 boli zrealizované. Uznesenie č.
16/2012 o realizácii výberového konania na dodávateľa stavebných prác bude realizované
v prípade, že bude vyhlásená výzva na predkladanie projektov načerpanie fondov Európskeho
spoločenstva v oblasti rekonštrukcie miestnych komunikácii. Vysvetlenie k plneniu
jednotlivých uznesení podal starosta obce, zároveň oznámil, že z dôvodu nezrealizovania
stavby „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Neporadzi“ boli vrátené poskytnuté
finančné prostriedky na účet Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
4. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.09.2012
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené podrobné čerpanie rozpočtových
prostriedkov obce k 30. 9.2012 a úprava rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 17/2012
a) b e r i e n a

vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.09.2012 nasledovne (príloha č. 2):
Schválený
Upravený
Čerpanie
rozpočet
rozpočet
rozpočtu
príjmy spolu
výdaje spolu

563 393,–€
563 393,–€

b) s c h v a ľ u j e
zmeny rozpočtu obce na rok 2012
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.

578 026,–€
578 026,–€

199 478,31€
186 675,25€

5. Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2013-2015
Starosta obce a pracovníčka obce predložili poslancom vypracovaný návrh rozpočtu obce na
roky 2013-2015. V návrhu rozpočtu obce na rok 2013 sa predpokladá, že obec bude hradiť
výdaje v kapitole základná škola z vlastných prostriedkov vo výške 13 399€, pretože finančné
normatívne a nenormatívne prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prepočítané podľa
počtu žiakov, nepokryjú prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške.
Pre rok 2013 je odporúčané pre obce do 2000 obyvateľov, aby zachovali výdaje na úrovni
roku 2012 v rámci konsolidácie verejných prostriedkov.
V časti kapitálové výdaje je zapracované v návrhu čerpanie finančných prostriedkov ako
spoluúčasť na projekte v oblasti nakladania s komunálnym odpadom - zakúpenie strojného
zariadenia.
Finančné operácie zahŕňajú splácanie úveru obce.
Starosta obce v zmysle § 11 zákona o obecnom zriadení a § 15 odst. 2 písmeno i) Štatútu obce
Neporadza navrhol obecnému zastupiteľstvu upraviť rozsah výkonu funkcie starostu obce.
K návrhu starostu sa vyjadrili poslanci OZ.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 18/2012
a) s c h v a ľ u j e
úpravu rozsahu výkonu funkcie starostu obce Neporadza s platnosťou od 1. januára 2013 do
31. decembra 2013 vo výške 50 % plného pracovného úväzku t. j. 18,75 hodín/týždeň na
návrh starostu obce Neporadza
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.

b) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o návrhu rozpočtu obce Neporadza na roky 2013-2015, ktorý bude zverejnený na
úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Druh
Príjmy

Spolu
Výdaje

Spolu

Názov

Návrh 2013

Návrh 2014

Návrh 2015

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
príjmy

248 933.00
0
0
248 933.00

246 279.00
0
0
246 279.00

244 474.00
0
0
244 474.00

1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
výdaje

223 775.00
5 702.00
19 456.00
248 933.00

226 823.00
0
19 456.00
246 279.00

225 018.00
0
19 456.00
244 474.00

6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 460/2011 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z . z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na základe ktorých
bude vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia. Poslanci obecného zastupiteľstva

diskutovali o výške sadzieb jednotlivých daní, ktoré sú ustanovené na území obce a o výške
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 19/2012
ukladá
návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vypracovať so zachovaním výšky dane
a poplatku, ktoré boli platné pre rok 2012, okrem sadzby dane za zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy, ktorá sa musí v zmysle zákona č. 460/2011 Z. z. stanoviť
v rovnakej výške. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bude zverejnený na úradnej tabuli
obce 15 dní
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
7. Hodnotiaca správa za školský rok 2011/2012 – Základná škola Neporadza, Materská
škola Neporadza
Riaditeľka základnej školy Mgr. Mihóková a riaditeľka materskej školy S. Ridekyová
predložili hodnotiacu správu za jednotlivé zariadenia. V správe sa zamerali na činnosť školy
a školského zariadenia počas školského roku 2011/2012.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 20/2012
berie na vedomie
predložené hodnotiace správy za školský rok 2011/2012 zo základnej školy a materskej školy.
8. Rôzne
a) Žiadosť Základnej školy s materskou školou Motešice
Základná škola v Motešiciach požiadala o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý
životný štýl“ na školský rok 2012/2013
b) Žiadosť o príspevok na nákup učebných pomôcok pod vianočný stromček
Riaditeľka materskej školy p. Ridekyová predložila žiadosť o finančný príspevok pre deti
v MŠ na zakúpenie učebných pomôcok pod vianočný stromček.
c) Inventarizácia majetku obce k 31.12.2012
Starosta obce informoval o návrhu na zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, nakoľko
fyzická inventarizácia dlhodobého majetku sa tento rok nebude vykonávať.
Informoval o požiadavke Obvodného úradu Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia na vykonanie inventarizácie materiálu CO.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 21/2012
schvaľuje
a) poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ pre
Základnú školu s materskou školou v Motešiciach vo výške 66,–eur

b) zakúpenie učebných pomôcok pre deti v Materskej škole Neporadza a Školskom klube pri
ZŠ Neporadza v hodnote 150,–eur pre jednotlivé subjekty
c) ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Ľudmila Kopecká, Katarína Hanincová,
Jana Šebáňová
inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie materiálu civilnej ochrany: Juraj
Laššo, Katarína Lacová, Eva Peťovská
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
9. Diskusia.
Diskusia prebiehala v rámci jednotlivých bodov.
10. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva .
Po skončení zasadnutia poslanci zablahoželali starostovi obce k jeho životnému jubileu.

Zapisovateľka : Jana Šebáňová

Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký
Overovatelia: Janka Štefánková
Jozef Dlábik
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.........................

