Zápisnica z 12. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 28.07.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 28.07.2016 o 19.00hod.
v zasadačke Materskej školy Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Dlábik Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol
Ing. Kopecká Ľudmila - kontrolórka obce.
Ospravedlnení: Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Richtárech Jozef
Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že sú prítomní
4 poslanci zo 7 členov 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: Richtárech Martin, Štefánková Janka
Za zapisovateľku bola určená Šebáňová Jana.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia previedol starosta obce. Konštatoval, že
uznesenia č. 5/2016 – 10/2016 boli splnené a uznesenie č. 11/2016 sa bude plniť priebežne.
4. Ponuka odpredaja cirkevného majetku – Mgr. Kukla
Mgr. Miroslav Kukla správca farnosti v Motešiciach informoval poslancov o zámere
Rímskokatolickej cirkvi farnosť Motešice odpredať pozemok v katastri obce Bošianska
Neporadza parcela č. 65 o výmera 1084 m2 vedenú na liste vlastníctva č. 560. Na pozemku sa
nachádza budova, ktorá je v zlom technickom stave. Na stavbu s pozemkom je vypracovaný
znalecký posudok. Biskupský úrad v Nitre odporučil vyššiu predajnú cenu, ako je
v znaleckom posudku. Finančné prostriedky z odpredaja pozemku budú použité na opravu
a údržbu majetku vo farnosti.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 12/2016
berie na vedomie
informáciu správcu farnosti v Motešiciach o zámere na odpredaj pozemku par. č. 65 o výmere
1084 m2 cena 20.000,-€ s tým, že obec má záujem o kúpu uvedenej parcely. Na pozemku sa
nachádza stavba, ktorú bude potrebné odstrániť, obecné zastupiteľstvo musí prehodnotiť
výšku výdavkov na odstránenie stavby a vykonať zmenu rozpočtu. Ponukou na odkúpenie
pozemku sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom zasadnutí v mesiaci
september 2016.
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5. Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na
území obce
Podrobne sa poslanci OZ zaoberali návrhom VZN č. 1/2016 na zasadnutí dňa 3. 6.2016.
Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Počas doby
zverejnenia neboli podané žiadne pripomienky ani návrh na zmeny v nariadení.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 13/2016
schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
odpadmi na území obce
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (4/4).
6. Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30.06.2016
Poslanci sa oboznámili s plnením rozpočtu obce k 30.06.2016 so zapracovanými
rozpočtovými opatreniami starostu obce č. 5, 6, 7/2016. Príloha č. 1
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 14/2016
berie na
vedomie
čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30. 6.2016
Druh
Príjmy

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

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

289 924.00
0
0
289 924.00

294 394.00
270
0
294 664.00

174 719.40
270
811,04
175 800.44

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

256 074.00
13 000.00
20 850.00
289 924.00

257 477.00
16 337.00
20 850.00
294 664.00

130 986.14
14 150.20
10 263.81
155 400.15

Názov

Spolu
Výdaje

Spolu

7. Úprava rozpočtu obce Neporadza
Z dôvodu nadobudnutia právoplatnosti Rozsudku Krajského súdu v Trenčíne
o neplatnosti skončenia pracovného pomeru s pani Soňou Ridekyovou je Obec Neporadza
povinná vyplatiť náhradu mzdy za neplatné skončenie pracovného pomeru.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 15/2016
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A) s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 9 k vyplateniu náhrady mzdy z dôvodu neplatného skončenia
pracovného pomeru nasledovne:

Kľúč
P111003-00000-4100
V611000-09111-4100
V612002-09111-4100
V621000-09111-4100
V625001-09111-4100
V625002-09111-4100
V625003-09111-4100
V625004-09111-4100
V625005-09111-4100
V625007-09111-4100

Typ zmeny
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Suma
9863
6944
445
739
97
972
57
209
70
330

Upravený
po
zmene
201219
6944
445
2980
411
4109
236
762
254
1394

Názov rozpočtu
DU-výnos dane
náhrada súdny spor MŠ
MŠ ostatné doplatky
MŠ zdrav. poistenie
MŠ nemocenské poistenie
MŠ starobne poistenie
MŠ úrazové poistenie
MŠ invalidné poistenie
MŠ Fond zamestnanosti
MŠ rezervný fond

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (4/4).

B) berie na vedomie:
Informáciu o skončení súdneho konania číslo 18 Crp/8/2014 tak, že Okresný súd Trenčín
rozhodol, že okamžité skončenie pracovného pomeru vychovávateľky MŠ v Neporadzi je
neplatné. Uvedená učiteľka je naďalej v pracovnom pomere, pričom bola zamestnávateľom
platne odvolaná z funkcie riaditeľky a momentálne čerpá dovolenku po dohode so
zamestnávateľom.
Informáciu o tom, že učiteľke vznikol nárok na vyplatenie náhrady mzdy a tento si uplatnila
súdnou cestou vo výške súčinu priemerného mesačného zárobku a 12 kalendárnych mesiacov
a to v sume 6.499,20 Eur
Informáciu o výpočte ročného úroku z omeškania 5,05% z nárokovanej výšky náhrady mzdy
pri neplatnom skončení pracovného pomeru ku dňu 04.08.016.
Informáciu o tom, že Obec bola v uvedenom konaní zastupovaná advokátom so sídlom
Bratislava, ktorého správnosť postupu v uvedenej veci bude predmetom šetrenia príslušným
orgánom, ktorým je Slovenská advokátska komora s prípadným uplatnením nároku obce na
náhradu škody.
Informáciu o tom, že podľa organizačnej Smernice starostu obce Neporadza k čerpaniu
dovoleniek, náhradného voľna, lekárskych vyšetrení a povoľovaniu tuzemských
a zahraničných pracovných ciest zamestnancov obce Neporadza zo dňa 17.08.2015 sú všetci
zamestnanci MŠ momentálne na dovolenke, nakoľko Materská škola nie je v prevádzke.
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Informáciu o tom, že akýkoľvek ďalší postup súvisiaci s neplatným skončením pracovného
pomeru učiteľky MŠ vrátane z toho plynúcich nárokov bude riešený formou mimosúdnej
dohody s právnym zástupcom zamestnankyne.
8. Inventarizácia majetku obce
V zmysle vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie majetku obce č. 2/2008 zo dňa
28.12.2008 je účtovná jednotka povinná k 31.12.2016 vykonať inventarizáciu majetku obce
spojenú s fyzickou inventúrou dlhodobého majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 16/2016
s ch v a ľ u j e
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda : Kopecká Ľudmila, Ing
člen
: Hanincová Katarína
Cmarko Pavol
Dielčie komisie
Základná škola predseda Štefánková Janka, člen Bc. Hrbáčiková Petronela
Ševčíková Janka
Materská škola predseda Dlábik Jozef, Ing. člen Gerbelová Katarína
Šebáňová Jana
Školská jedáleň predseda Dlábik Jozef, člen Sedláčková Monika
Šebáňová Jana
Obecný úrad, sklad,
predseda Richtáreach Martin, člen Šebáňová Jana
dom smútku RN, BN
Katarína Lacová
Obecná knižnica predseda Richtárech Jozef, člen Katrincová Marta,
Kultúrny dom
Lacová Katarína, Mgr. Mazáňová Iveta
Požiarna zbrojnica predseda Žáčik Pavol, člen Paška Ladislav
Katrinec Miroslav
Materiál CO predseda Žáčik Pavol, člen Peťovská Eva
Lacová Katarína
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (4/4).
9. Rôzne
Starosta obce informoval, že na základe výsledkov výberového konania na dodávateľa
stavby „Rekonštrukcia MK ulica Cigánska – Neporadza“ bola obci doručená Zmluva o dielo
s dodávateľom Cesty Nitra, a.s.. Starosta oboznámil poslancov so znením zmluvy.
Účinnosť zmluvy nasledujúci deň po dní zverejnenia zmluvy a po uzatvorení zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie.
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Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 17/2016
berie

na

vedomie

informáciu o podpísaní Zmluvy o dielo so spoločnosťou Cesty Nitra a.s. na dielo
„Rekonštrukcia MK ulica Cigánska – Neporadza“.

9. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
10. 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: Martin Richtárech
Janka Štefánková

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