Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 03.03.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 03.3.2017 o 18.00hod.
v zasadačke Obecného úradu Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol, Dlábik Jozef, Hanincová Katarína, Richtárech
Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol
Ospravedlnený: Richtárech Jozef
Program :
1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní
6 zo 7 poslancov 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: Cmarko Pavol a Žáčik Pavol
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia previedol zástupca starosta obce.
Konštatoval, že uznesenie č. 2, 3/2017 boli splnené. K uzneseniu č. 1/2017 podal vysvetlenie
starosta obce.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Neporadza
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2017 bolo vyhlásené výberové
konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa prihlásili dvaja
uchádzači. Otváranie obálok sa uskutočnilo 13. februára 2017. Požadované kritéria spĺňali
všetci uchádzači a boli prizvaní do výberového konania.
Predsedníčka volebnej komisie p. Hanincová prečítala zoznam kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí: Antal Ivan, Mgr. a Kopecká Ľudmila, Ing. a rozdala
prítomným hlasovacie lístky. Poslanci zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta pridelili
svoj hlas vybranému kandidátovi. Volebná komisia v zložení Katarína Hanincová, Pavol
Cmarko, Martin Richtárech sčítala odovzdané hlasovacie lístky a pridelené hlasy jednotlivým
kandidátom.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 4/2017
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu predsedu volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra
Počet prítomných poslancov – 6
Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky - 6
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov - 6
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov - 6
Počet hlasov odovzdaných jednotlivým uchádzačom :
1. Antal Ivan, Mgr.
0 hlasov
2. Kopecká Ľudmila, Ing. 6 hlasov
b) v o l í
za hlavného kontrolóra obce Neporadza počtom hlasov všetkých prítomných poslancov
Kopeckú Ľudmilu, Ing.
5. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.12.2016, Záverečný účet obce za rok 2016 návrh
Pracovníčka obecného úradu predložila poslancom čerpanie rozpočtu obce Neporadza
k 31.12.2016 v členení na funkčnú klasifikáciu a položky ekonomickej klasifikácie.
Oboznámila prítomných z návrhom Záverečného účtu obce za rok 2016 so zameraním na
výsledok rozpočtového hospodárenia. Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 5/2017
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.12.2016 a návrh Záverečného účtu obce Neporadza
za rok 2016 s použitím výsledku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
obce. (príloha č. 1 Návrh Záverečného účtu obce).
6. Odkúpenie nehnuteľnosti v časti Bošianska Neporadza
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28. 7.2016 predložil správca farnosti
v Motešiciach Mgr. Kukla Miroslav ponuku na odpredaj pozemku parc. č. 65 a budovy
bývalej školy súpisné číslo 285 v k. ú. Bošianska Neporadza. Uznesením č. 12/2016 zobrali
poslanci ponuku na vedomie. Na základe požiadavky správcu farnosti o vyjadrenie stanoviska
obecného zastupiteľstva predložil starosta obce poslancom opätovne návrh na prerokovanie.
Nakoľko problém bude s búraním stavby, ktorá sa nachádza na predmetnej parcele, starosta
vypracoval predbežný rozpočet na odstránenie stavby i s uložením stavebného odpadu.
Správca farnosti navrhuje ako konečnú sumu 20 000,-€ za pozemok o výmera 1 084m2
a stavbu bývalej školy na tomto pozemku. Túto navrhovanú sumu má odsúhlasenú aj
z Biskupského úradu v Nitre. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy bude vypracovaný znalecký
posudok. Ku kúpe pozemku sa vyjadrili jednotlivo všetci prítomní poslanci.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 6/2017
s ch v a ľ u je
uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok parcela č. 65 v k. ú. Bošianska Neporadza
o výmere 1 084 m2 a stavbu bývalej školy súpisné číslo 285, ktorá je postavení na predmetnej
parcele v k. ú. Bošianska Neporadza za navrhovanú cenu 20 000,00EUR.
za hlasovali: Cmarko Pavol, Dlábik Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik
Pavol
proti hlasoval: 0 zdržal sa hlasovania: Hanincová Katarína
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7. Rôzne
a) Investičné akcie obce – podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok
„Zníženie energetickej náročnosti obecných budov materskej školy a kultúrneho domu
Neporadza“ nebola schválená. V mesiaci február bola vyhlásená výzva v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia so zameraním na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov špecifický cieľ Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
V rámci tejto výzvy obec opätovne podá žiadosť, ale už len na budovu kultúrneho domu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy sa bude riešiť podaním žiadosti na
environmentálny fond o nenávratný finančný príspevok.
K žiadosti treba vypracovať nový energetický audit a musí prebehnúť nové výberové
konanie na dodávateľa stavby. Predpokladané výdavky na prípravu sú odhadované do výšky
3 000EUR.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 7/2017
s ch v a ľ u je
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so spoluúčasťou obce vo výške 5 % z ceny
projektu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov špecifický cieľ Zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov.
a úpravu rozpočtu obce Neporadza na rok 2017 nasledovne:
výdaje - bežný rozpočet
funkčná klasifikácia
ekonomická
názov položky
položka
suma rozpočtu
06.2.0.
637
rozvoj obce služby
- 3 000,00€
08.2.0.
637
Kultúrne služby
3 000,00€
Posudok, výberové konanie
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
b) Audit účtovnej závierky obce za rok 2017
Obec Neporadza mala uzatvorenú zmluvu o vykonaní auditu účtovnej závierky na rok2016
s Ing. Máriou Duvačovou, ktorá oznámila, že v roku 2017 končí činnosť audítora. Z toho
dôvodu bol predložený poslancom návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní audítorských
služieb v roku 2017 s Mgr. Ing. Katarínou Šaškovou, audítor č. l. 959.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 8/2017
berie navedomie
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. s Mgr. Ing. Katarínou Šaškovou, audítor č. l. 959 na vykonanie auditu
účtovnej závierky k 31.12.2017.
3

Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 03.03.2017

c) Výročie prvej písomnej zmienky obce Neporadza, žiadosť ZO Jednoty dôchodcov v
Neporadzi
Na základe požiadavky p. Gulára, ktorý prišiel na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
bola doplnená do programu zasadnutia žiadosť o organizovanie osláv pri príležitosti 750.
výročia Prvej písomnej zmienky o obci Neporadza v roku 2019. Prítomní privítali
pripomenutie výročia a v diskusií rozobrali možnosti kultúrneho programu a vyhotovenie
monografie obce.
Ďalej p. Gulár predniesol požiadavku Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Neporadzi
o poskytnutie miestnosti na schôdzkovú činnosť organizácie.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 9/2017
berie na vedomie
návrh na zorganizovanie kultúrneho podujatia pri príležitosti 750. výročia Prvej písomnej
zmienky o obci Neporadza, vyhotovenie monografie o obci. Na prípravu akcie bude vytvorená
komisia.
Požiadavku na prenájom miestnosti pre základnú organizáciu Jednoty dôchodcov
v Neporadzi budú poslanci riešiť a hľadať možné alternatívy.
d) Základná škola Neporadza
Pani Janka Štefánková informovala o konaní mimoriadneho rodičovského združenia
v Základnej škole v Neporadzi , ktoré bolo zvolané na základe požiadavky rodičov. Rodičia
mali pripomienky k vyučovaciemu procesu. Spoločne so starostom obce sa dohodli, že sa
o mesiac stretnú a prehodnotia zmeny vo vyučovacom procese. Zároveň navrhla, aby sa lavice
do základnej školy zakúpili až k septembru 2017 podľa počtu žiakov v škole.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 10/2017
berie na vedomie
informácie o konaní mimoriadneho rodičovského združenia na základe požiadaviek rodičov
a zakúpenie školských lavíc až v nasledujúcom školskom roku 2017/2018.
8. Diskusia
V rámci diskusie pani Štefánková upozornila na vytvorenie čiernej skládky – sklo, pri
ceste do Doliny.
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: Pavol Cmarko
Pavol Žáčik

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