Obec Neporadza, Obecný úrad č. 108, 913 26 Motešice
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 07.06.2019
o 18.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Neporadzi.
________________________________________________________________

Prítomní :
Mgr. Ján Haninec – starosta,
Cmarko Pavol – zástupca starostu,
Hanincová Katarína, Katrinec Miroslav, Štefánková Janka, Žáčik Pavol
Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce
Ospravedlnení :
Richtárech Jozef
Richtárech Martin
1.) Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov
a kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní 5 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
2.) Schválenie programu.
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, ktorý poslanci schválili bez
pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
Za overovateľov boli určení:

Miroslav Katrinec
Katarína Hanincová

Za zapisovateľku bola určená:

Katarína Lacová

3.) Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia OZ vykonal zástupca starostu obce
Neporadza Pavol Cmarko. Konštatoval, že uznesenia zo 4.zasadnutia sú splnené. Bližšie
informácie k jednotlivým uzneseniam podal starosta obce. Pri uznesení č.13/2019 starosta
informoval poslancov, že po prešetrení geometrického určenia hraníc parcely C-KN č268/8
v k.ú. Bošianska Neporadza Okresným úradom Trenčín, odbor katastrálny by bolo vhodné
pre ucelenie parcely p. Františkovi Múdremu odpredať cca 20 m² v cene 5 € za 1m². Presná
výmera pre odpredaj pozemku bude známa až po dodaní geometrického plánu, ktorý dá
vyhotoviť na vlastné náklady p. František Múdry.
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4.) Dotácia na hasičskú zbrojnicu – informácia o 2.etape.
Starosta informoval prítomných poslancov o možnosti zapojiť sa do 2.etapy a podať
žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu Požiarnej zbrojnice v obci Neporadza. Obec by na
danom projekte mala spoluúčasť minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.16/2019
s ch v a ľ u j e
a.) podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra o finančný príspevok na výstavbu budovy
Požiarnej zbrojnice v obci Neporadza podľa vypracovaného projektu a rozpočtu stavby
2. etapy vo výške 29.529,50 € (dvadsaťdeväťtisícpäťstodvadsaťdeväť 50/100 eur)
b.) spoluúčasť obce na realizácií projektu v 2.etape vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 4.217,00 eur (štyritisícdvestosedemnásť eur)
c.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
počtom hlasov 5 prítomných poslancov.
5.) Všeobecne záväzne nariadenie č.1/2019 podľa zákona č.245/2008 Z.z. – školský zákonnávrh.
Poslancom OZ bol predložený návrh VZN č.1/2019, v ktorom sa mení výška čiastočnej
úhrady nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov. Zvýšenie by bolo platné od 1.septembra 2019.
Návrh zvýšenia výšky čiastočnej úhrady nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
je nasledovný:
a.) stravníci od 2-6 rokov /dieťa v MŠ denne/: desiata z 0,28 € na 0,34 €
obed z 0,68 € na 0,80 €
olovrant 0,23 €
b.) stravníci od 6-11 rokov /žiaci ZŠ/ :
obed z 1,01 € na 1,08 €
c.) školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba, kde úhrada sa zvyšuje
z 2,80 € na 2,87 €.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.17/2019
s ch v a ľ u j e
návrh všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 podľa zákona č.245/2008 Z.z. - školského
zákona v znení neskorších prepisov
počtom hlasov 5 prítomných poslancov .
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6.) Záverečný účet obce Neporadza za rok 2018, stanovisko kontrolórky obce
k záverečnému účtu, správa audítora.
Záverečný účet obce za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke
obce dňa 17.05.2019 a zaslaný poslancom OZ na pripomienkovania. Počas doby zverejnenia
neboli podané žiadne pripomienky a námietky. Poslanci na zasadnutí OZ prerokovali návrh
záverečného účtu. Poslankyňa p. Katarína Hanincová žiadala o vysvetlenie rozpočtových
položiek: FK 637004 – všeobecné služby, 717002 – rekonštrukcia a modernizácia, 637002 –
konkurzy a súťaže. Pracovníčka obce jej dané položky rozpočtu vysvetlila.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov so správou nezávislého audítora
k vykonanému auditu účtovnej závierky obce Neporadza k 31.12.2018 a prečítala stanovisko
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018, kde odporučila prítomným
poslancom obecného zastupiteľstva schváliť záverečný účet bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.18/2019
a) b e r i e

na

vedomie

1) Správu nezávislého audítora Mgr. Ing. Kataríny Šaškovej z vykonaného auditu
účtovnej závierky obce Neporadza k 31.12.2018
2) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Neporadza Ing. Ľudmily Kopeckej
k záverečnému účtu obce Neporadza za rok 2018 a odporučenie obecnému
zastupiteľstvu schváliť záverečný účet za rok 2018 bez výhrad
b) s ch v a ľ u j e
1) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Neporadza za rok 2018
bez výhrad
2) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 10.174,08 Eur
počtom hlasov 5 prítomných poslancov.
7.) Slávnosti Mikroregión Machnáč -Inovec.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o slávnosti Mikroregiónu Machnáč –
Inovec. V roku 2018 sa slávnosť konala v Horňanoch. Tento rok sa bude konať
dňa 27.júla 2019 v Motešiciach. Obec prispieva na túto akciu sumou 350,-- €.
Ďalej musí zabezpečiť jednu cenu do tomboly a družstvo na varenie jedného kotla gulášu.
Výdavky na túto akciu budú hradené z rozpočtu obce.
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8.) Rôzne.
A.)

Kontrolórka obce Ing. Ľudmila Kopecká prečítala prítomným poslancom plán
kontroly na I.polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bude visieť na úradnej
tabuli po dobu 15 dní.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 19/2019
b e r i e na

vedomie

plán kontroly na I. polrok 2019
počtom hlasov 5 prítomných poslancov.
B.)

Dňa 07.06.2019 bola na obecný úrad doručená žiadosť TJ Slovan Neporadza
o mimoriadnu dotáciu vo výške 350,-- € na zakúpenie nového ohrievača vody.

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.20/2019
s ch v a ľ u j e
mimoriadnu dotáciu vo výške 350,-- € na zakúpenie nového ohrievača vody, ktorá je nad
rámec schválenej dotácie z rozpočtu obce.
Výsledok hlasovania:
za : P. Cmarko, M.Katrinec, J.Štefánková, P. Žáčik
zdržala sa: K.Hanincová
C.)

Informácia o vyhlásení 3.stupňa povodňovej aktivity dňa 5.6.2019 o 17:25 hod.
Následne 6.6.2019 o 11.25 hod 3.stupeň odvolaný a zároveň vyhlásený 2.stupeň,
ktorý naďalej pretrváva. Prívalová vlna z ul. Cigánskej zaplavila miestnu
komunikáciu a ul. Perište, kde spôsobila zaplavenie pivníc, dvorov a záhrad
rodinných domov a nánosy blata a naplaveniny konárov a lístia z priľahlých lesov.
Ďalej bola zaplavená Priehradka a Žabská ulica.

D.)

Informácia o ukončení nájomnej zmluvy č.2/N/2018 o prenájme nebytových
priestorov pre prevádzku kaderníctva s p. Alenou Mizerákovou. P. Mizeráková
vypovedala nájomnú zmluvu s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Ďalej starosta
informoval o žiadosti a podpísaní nájomnej zmluvy pre tieto priestory s
p. Luciou Ondriskovou pre prevádzku kaderníctva .

E.)

Informácia o kontrole RÚVZ Trenčín v MŠ.
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F.)

Informácia o vysúťažení zákazky pre vybudovanie detského ihriska.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je od firmy DISAM s.r.o., Jurkovičova 4,
949 11 Nitra. Výsledná cena je 11.661,60 €.

G.)

Informácia o predĺžení splatnosti prekleňovacieho úveru na predfinancovanie
rekonštrukcie MK ul. Cigánska, ktorý bol splatný 19.06.2018.

H.)

Poslankyňa Janka Štefánková sa zúčastnila školenia, ktoré sa týkalo postupu pri
výberovom konaní na riaditeľa MŠ alebo ZŠ. Prítomným poslancom a starostovi
podala bližšie informácia o tom, aká dokumentácia má byť pri výberovom konaní
pripravená.

I.)

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.21/2019
s ch v a ľ u j e
p. Františkovi Múdremu odpredať cca 20 m² v cene 5 € za 1m² pre ucelenie parcely
po dodaní geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť p. František Múdry na vlastné
náklady.

počtom hlasov 5 prítomných poslancov.
9.) Diskusia.
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.
10.) Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Starosta obce: Mgr. Ján Haninec

_________________________

Zástupca starostu: Pavol Cmarko

_________________________

Overovatelia: Miroslav Katrinec

_________________________

Katarína Hanincová

__________________________

Zapisovateľka: Katarína Lacová
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