Obecné zastupitelstvo obce N E P O R A D Z A , okr. Trenčín
Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 03.02.2011
o 18.00hod. v zasadačke MŠ Neporadza.

Prítomní :
Kopecký Marián – starosta, Cmarko Pavol – zástupca starostu, Bednár Ján, Dlábik Jozef,
Hanincová Katarína, Jakubek Vladislav Ing., Laššo Juraj, Štefánková Janka,
Ing. Kopecká Ľudmila – kontrolórka obce

Program:

1.) Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a
kontrolórku obce. Konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Za overovateľov boli určení : p. Ján Bednár a p. Katarína Hanincová
Za zapisovateľku bola určená : p. Katarína Lacová
2.) Schválenie programu.
Starosta obce predniesol poslancom program zasadnutia na schválenie, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
3.) Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ previedol zástupca starostu
obce p. Pavol Cmarko. Uznesenie bolo zrealizované.
4.) Návrh členov komisií.
Starosta obce požiadal jednotlivých predsedov komisií, aby do budúceho zasadnutia OZ
podali návrh na členov do komisií.
5.) Prerokovanie žiadostí.
a.) Dňa 15.12.2010 podali nájomníci bytu č. 11 v bytovom dome súp.č.118, žiadosť o
náhradu škody, ktorá vznikla šírením sa neznesiteľného zápachu z odpadového systému.
Vzhľadom k tomu, že príčina zápachu nebolo spôsobená zo strany obce, poslanci sa dohodli ,
že žiadosť sa postúpi bytovému družstvu.

b.) Dňa 21.12.2010 podal p. Miroslav Kopecký súp.č.41, žiadosť o jedno rázovú finančnú
výpomoc. Obecný úrad v spolupráci s ÚPSVaR v Trenčíne vybavil pre p. Kopeckého
mesačnú dávku v hmotnej núdzi. Nakoľko sa jeho finančná situácia zlepšila poberaním dávky
v hmotnej núdzi, poslanci jeho žiadosť zamietli.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.1/2011
n e s ch v a ľ u j e
žiadosť o jedno rázovú finančnú výpomoc p. Kopeckému
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
c.) Dňa 27.01.2011 došla na obecný úrad žiadosť od Obce Rybany na odkúpenie
prebytočných svietidiel na verejné osvetlenie v počte 10 ks za cenu 17€ za ks.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 2/2011
s ch v a ľ u j e
odpredaj svietidiel na verejné osvetlenie
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov.
6.) Rôzne.
Starosta predniesol prítomným poslancom sťažnosti občanov obce Neporadza na psa
p. Markovej, nakoľko nie je možné bezpečne prechádzať po miestnom chodníku.
Predseda komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Vladislav Jakubek zvolal stretnutie s
p. Markovou dňa 9.02.2011 o 17.00 h. na obecnom úrade. Do komisie si prizval p.
Štefánkovú a p. Hanincovú.
Kontrolórka obce Neporadza Ing. Ľudmila Kopecká prečítala oznámenie o vyhlásení na
výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Neporadza. Uchádzači si
môžu podať žiadosti na obecný úrad do 21.02.2011. Výberové konanie stanovili na
23.02.2011 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Neporadzi.
7.) Záver.
Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce poďakoval všetkým
prítomným poslancom a zasadnutie ukončil.

Starosta obce:

Marián Kopecký

…......................................

Zástupca starostu: Pavol Cmarko

…......................................

Overovatelia: Ján Bednár

….....................................

Katarína Hanincová
Zapisovateľka: Katarína Lacová

….....................................
…....................................

