Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 19. 4.2013
o 19.00 hod. v zasadačke MŠ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián – starosta obce, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Bednár Ján, Hanincová
Katarína, Ing. Jakubek Vladislav, Štefánková Janka, Ing. Kopecká Ľudmila
Ospravedlnení: Dlábik Jozef, Laššo Juraj
Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za overovateľov boli určení: Bednár Ján a Ing. Jakubek Vladislav.
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 zo 16. riadneho zasadnutia previedol zástupca starostu p.
Cmarko. Konštatoval, že uznesenia č. 25 až 27/2013 boli zrealizované. Starosta obce podal
vysvetlenie k uzneseniu č. 26 – zámenná zmluva. Pozemky, ktoré obec zamenila za účelom
zrealizovania prístupovej cesty k rodinnému domu č. 313, boli už zapísané na list vlastníctva
obce.
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012, správa audítora, stanovisko kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2012
Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu
15 dní. Poslanci boli s čerpaním rozpočtových prostriedkov za rok 2012 oboznámení na
zasadnutí konanom dňa 22. 2.2013. Audit účtovnej závierky na základe zmluvy vypracovala
Ing. Mária Duvačová. Správu audítora poslancom prečítala kontrolórka obce Ing. Kopecká,
ktorá oboznámila prítomných i so stanoviskom kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
a odporučila obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2012 bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 28/2013
a) s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Použitie prebytku rozpočtu obce Neporadza v sume 835,97€, zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
b) b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2012.
Správu audítora za rok 2012.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.

5. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.03.2013
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predložené podrobné čerpanie rozpočtových
prostriedkov obce k 31. 3.2013 a úprava rozpočtu obce. Pracovníčka obce podala vysvetlenie
k jednotlivým rozpočtovým položkám.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 29/2013
berie na

vedomie

Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31.03.2013 nasledovne (príloha č. 1):
Schválený
Čerpanie
rozpočet
rozpočtu
príjmy spolu
výdaje spolu

248 933,-€
248 933,-€

64 752,79€
72 444,24€

6. Rozpočtové opatrenie k zmene rozpočtu obce Neporadza na rok 2013
Z dôvodu zvýšenia výdavkov na zimnú údržbu miestnych komunikácií, poskytnutia dotácie
na mzdy pre nepedagogických pracovníkov v školstve a pedagogických pracovníkov
v materskej škole a úhrady projektov starosta obce predložil návrh na rozpočtové opatrenie,
ktoré bolo zapracované v čerpaní rozpočtu k 30. 3.2013 (príloha č. 1).
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 30/2013
schvaľuje
zmeny rozpočtu obce na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 a 2.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
príjmy spolu
Z toho : bežné príjmy
finančné operácie
výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

248 933,-€
248 933,-€
0,-€
248 933,-€
223 775,-€
5 702,-€
19 456,-€

259 399,-€
249 899,-€
9 500,-€
259 399,-€
224 741,-€
15 202,-€
19 456,-€

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
7. Poplatky za zapožičanie drobného hmotného majetku v kultúrnom dome na kultúrne
a spoločenské akcie
Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej zmene Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych poplatkoch č. 1/2010, kde sú navrhnuté poplatky za zapožičanie drobného
hmotného majetku v kultúrnom dome na kultúrne a spoločenské akcie /stoly, stoličky, riad,
obrusy/. Cena za zapožičanie riadu sa pohybuje od 0,01€ za kus – príbor až po € 0,33€/kus

za varnice. Po vykonaní inventarizácie bude vypracovaný návrh VZN s určením výšky
poplatkov za zapožičanie a výšky platby pri poškodení drobného majetku.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 31/2013
berie na

vedomie

informáciu starostu obce o príprave návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych poplatkoch obce Neporadza č. 1/2010.
8. Rozhodnutie o plate starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, je starosta obce Neporadza
podľa počtu obyvateľov zaradený do 2. platovej skupiny. Mzda starostu je určená vo výške
1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe
údajov Štatistického úradu SR. Na základe uznesenia č. 18/2012 Obecného zastupiteľstva
v Neporadzi je rozsah výkonu funkcie starostu obce Neporadza 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. Od 1. januára 2013 je výška platu starostu obce 664,50€ pred
zdanením.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 32/2013
schvaľuje
plat starostu obce Neporadza od 1. januára 2013 vo výške 664,50€ pred zdanením v zmysle
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a uznesenia č. 18/2012 Obecného
zastupiteľstva obce Neporadza
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
9. Rôzne
a) Žiadosť riaditeľstva Základnej školy s materskou školou v Motešiciach o príspevok
na organizovanie školských akcií
Dňa 18. apríla 2013 bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ v Motešiciach o schválenie finančného
príspevku na realizovanie výchovno-vzdelávacích a voľno-časových aktivít pre žiakov školy,
ktorí majú trvalý pobyt v Neporadzi vo výške 20,-€ na žiaka. Uvedené prostriedky žiadajú
poskytnúť z podielových daní, ktoré obec dostáva na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 až
15 rokov s trvalým pobytom na území obce.
b) Schválenie nenávratného finančného príspevku
Starosta obce podal v roku 2012 žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie podpory na
nákup techniky na separovaný zber odpadu v obci. Na základe uvedenej žiadosti minister
životného prostredia rozhodol o poskytnutí dotácie vo výške 108 338,–€ na nákup techniky.
c) Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie
Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie na odvod dažďovej vody podali
Benjamín Laššo, Roman Jedlička, Marián Matúš. Počas dažďov a topenia snehu majú
problémy s odvodom vody.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 33/2013
berie

navedomie

a) žiadosť Základnej školy s materskou školou v Motešiciach o schválenie finančného
príspevku z prostriedkov určených na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5-15 rokov, ktorou
sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
b) informáciu starostu obce o poskytnutí podpory na nákup techniky na separovaný zber
odpadu v obci z Environmentálneho fondu vo výške 108 338,–€,
c) žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie materiálu na vybudovanie
kanalizácie na odvod dažďovej vody od rodinných domov č. 223, 221, 220. Poveruje starostu
obce zistiť možnosti technickej realizácie kanalizácie a stanovisko vlastníkov nehnuteľnosti
cez ktoré by bola kanalizácia vybudovaná.
10. Diskusia
V diskusií sa zaoberali poslanci poskytnutím príspevku na zakúpenie strojného zariadenia.
Poslanci sa zaujímali o činnosť obecnej s. r.o., s tým či nie je výhodnejšie spoločnosť zrušiť.
11. 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: Ján Bednár
Ing. Vladislav Jakubek

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

