Obecné zastupitelstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica
Zo 4. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 12.8.2011
o 19.00hod. v zasadačke OcÚ Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Bednár Ján, Dlábik Jozef
Hanincová Katarína, , Laššo Juraj, Štefánková Janka, Ing. Kopecká Ľudmila - kontrolórka
obce.
Ospravedlnený: Ing. Jakubek Vladislav
Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a kontrolórku
obce. Konštatoval, ţe sú prítomní všetci členov OZ - obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
Za overovateľov boli určení: p. Bednár Ján a p. Dlábik Jozef.
Za zapisovateľku bola určená Štefánková Janka.
2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce predloţil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia OZ a 2. mimoriadneho zasadnutia
previedol zástupca starostu obce. Bliţšie informácie podal k plneniu jednotlivých uznesení
starosta obce.
4. Predĺženie elektrickej siete v časti Bošianska Neporadza
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 1. 4.2011 uznesením č.
8/2011 poslanci zobrali na vedomie ţiadosť o spoluprácu pri zavedení inţinierskych sieti
k pozemku p. Ševčíka.
Starosta informoval o vypracovaní projektu na predĺţenie siete nízkeho napätia k cintorínu
Bošianska Neporadza a o začatí územného a stavebného konania.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 17/2011
B e r i e n a v e d o m i e informácie starostu obce o vypracovaní projektu na predĺţenie
siete nízkeho napätia k cintorínu Bošianska Neporadza.
5. Zriadenie zberného dvora na separovaný zber –„Strojné vybavenie pre separovaný zber
v obci Neporadza“
Starosta obce informoval, ţe v súvislosti so zriadením zberného dvora v obci je
moţnosť podať Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
ţivotné prostredie, ktorý vyhlásilo Ministerstvo ţivotného prostredia SR pre projekt s názvom
„Strojné vybavenie pre separovaný zber v obci Neporadza“
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 18/2011
S ch v a ľ u j e

podanie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu ţivotného
prostredia na projekt s názvom „Strojné vybavenie pre separovaný zber v obci Neporadza“
Výška celkových výdavkov na projekt: 49 444,08 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 49 444,08 €
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 3 667,26 €
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
6. Zápis záložnej zmluvy v katastri nehnuteľnosti v prospech Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Na zasadnutí OZ 1. 4.2011 starosta informoval, ţe Obci zo zmluvy o poskytnutí
dotácia na výstavbu 14 b. j. Neporadza č. 118 od Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja vyplýva povinnosť uzatvoriť záloţnú zmluvu s ministerstvom a
zaloţiť nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností. Poslanci OZ uznesením č. 4/2011 schválili
uzatvorenie záloţnej zmluvy. Po odstránení drobných nedostatkov v záloţnej zmluve bola
zmluva zapísaná na vklad v Katastri nehnuteľnosti, Správa katastra Trenčín
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 19/2011
berie na

vedomie

zápis Záloţnej zmluvy na zriadenie záloţného práva na nehnuteľnosť – 14 nájomných bytov
v bytovom dome Neporadza č. 118 v katastri nehnuteľností, Správu katastra Trenčín
v prospech veriteľa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Námestie slobody 6, Bratislava.
7. Údržba miestnej komunikácie v časti Bošianska Neporadza pri rod. dome č. 205
Poslanci preberali problematiku rekonštrukcie krajníc cesty III. Triedy v správe
Slovenskej správy ciest pri rodinnom dome č. 205, problém so zosúvaním svahu. Starosta
obce navrhol svah spevniť opornými panely z betónu so oceľovou konštrukciou. Obec bude
z rozpočtu financovať zakúpenie oporných panelov v počte 10 kusov. Práce pri osadení
vykoná Správa ciest Trenčín.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 20/2011
S ch v a ľ u j e
Zakúpenie oporných panelov na spevnenie svahu pri miestnej komunikácii v časti Bošianska
Neporadza v počte 10 kusov v cene 50,–eur bez DPH za 1 kus.
Počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
8. Vysporiadanie pozemkov pod obecnými komunikáciami so Slovenskou správou ciest
Bratislava
V zmysle schváleného rozpočtu obce starosta obce objednal vyhotovenie geometrických
plánov na oddelenie parciel pre delimitáciu miestnych komunikácii v obci Neporadza. Po
vypracovaní geometrických plánov bude vyhotovený delimitačný protokol, v ktorom bude
vlastníctvo k pozemkov pod miestnymi komunikáciami prevedené do vlastníctva obce
Neporadza.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 21/2011
berie na vedomie
Objednávku geodetických prác na oddelenie parciel pod miestnymi komunikáciami pre
delimitáciu pozemkov, ktorá bude realizovaná medzi Slovenskou správou ciest Bratislava
a Obcou Neporadza.
9. Informácie o prácach spojených s realizáciou rekonštrukcie kultúrneho domu
Na zasadnutí konanom dňa 28. 6.2011 sa poslanci zaoberali problematikou
rekonštrukcie kultúrneho domu a jednou z úloh, ktorá vyplynula z rokovania poslancov, bolo
zvolanie zasadnutia OZ po vypracovaní projektov na rekonštrukciu KD v prvom augustovom
týţdni. Ing. Krupala, ktorý vypracováva projekt informoval starostu obce, ţe projekty budú
dopracované 17. augusta 2011.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 22/2011
berie na vedomie
informácie starostu obce o vypracovaní projektov k rekonštrukcii kultúrneho domu.
10. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30. 6.2011
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo predloţené čerpanie rozpočtových
prostriedkov obce za 1. polrok 2011. Kontrolórka obce pripomenula, ţe je v rozpore zo
zákonom o rozpočtových pravidlách realizovať čerpanie rozpočtu v poloţkách, ktorých nebol
schválený respektíve upravený rozpočet.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 23/2011
berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30. 6.2011.
11. Rôzne
a) Odkúpenie pozemkov pod budovou Základnej školy Neporadza
Na základe uznesenia OZ č. 15/2011 podal starosta obce ţiadosť na Biskupský úrad
v Nitre o riešenie uţívania pozemku pod budovou ZŠ Neporadza prostredníctvom Farského
úradu Motešice. Uvedenú ţiadosť prerokovala farská rada a navrhla, aby obec v ţiadosti
zahrnula i odkúpenie pozemku parcela č. 185/1 záhrada za budovou školy.
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území obce
Neporadza
Starosta obce prečítal poslancom návrh VZN o podmienkach drţania psov na území
obce a podal vysvetlenie k jednotlivým bodom nariadenia. Potreba vypracovať nové
nariadenia vyplynula zo zmeny zákona o obecnom zriadení, v ktorom sa menila výška pokút
za porušenie VZN a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania
psov v znení neskorších predpisov.
c) Nelegálne skládka odpadu pri cintoríne v časti Bošianska Neporadza
Na základe podnetu vykonali pracovníci Obvodného úradu ţivotného prostredia
v Trenčíne kontrolu nelegálnej skládky odpadu dňa 8. 8.2011. Z výsledkov kontroly
vyplynulo pre obec a vlastníka pozemku – Urbárska spoločnosť Bošianska Neporadza
skládku odstrániť a zabezpečiť jej uzatvorenie. Správne konanie v tejto veci ešte neskončilo a

presné závery a úlohy pre obec budú nariadené po jeho skončení.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 24/2011
schváľuje
a) doplniť Ţiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 185/2 výmera 2824 m2 pod budovou ZŠ
Neporadza o pozemok parcela č. 185/1 záhrada výmera 2836v k. ú. Roţňová Neporadza
v celkovej sume 4980,–eur.
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o podmienkach drţania psov na území
obce Neporadza
c) odstránenie nelegálnej skládky odpadu pri cintoríne v časti Bošianska Neporadza
v spolupráci s vlastníkom pozemku Urbárska spoločnosť Bošianska Neporadza.
10. Diskusia.
V diskusií poslanci prebrali problémy obce.
11. Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapisovateľka : Janka Štefánková
Zástupca starostu :
Pavol Cmarko

Starosta obce:
Marián Kopecký
Overovatelia: Ján Bednár
Jozef Dlábik
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