Obecné zastupiteľstvo obce N E P O R A DZ A , okr. Trenčín
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 16.11.2018
o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Neporadza.

Prítomní :
Kopecký Marián – starosta,
Cmarko Pavol, Hanincová Katarína, Richtárech Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka,
Žáčik Pavol
Ing. Ľudmila Kopecká - kontrolórka obce
Ospravedlnený:
Dlábik Jozef,

1.)

Otvorenie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov.
Konštatoval, že sú prítomní 6 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:

Pavol Žáčik
Katarína Hanincová

Za zapisovateľku bola určená:

Katarína Lacová

3.) Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ previedol zástupca starostu obce
Neporadza Cmarko Pavol. Konštatoval, že uznesenia č.31, 32, 33,34 a 35 sú splnené.

4.) Schválenie rozpočtu na roky 2019, 2020 a2021.
Z dôvodu vyplatenia odstupného v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest sa upravila výdavková časť rozpočtu. Rozpočet obce tvorí
príloha č.1.
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Neporadza podala kontrolórka obce Ing. Ľudmila
Kopecká. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce po dobu
15 dní. Kontrolórka obce odporučila prítomným poslancom rozpočet na rok 2019 schváliť.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.36/2018
A) s ch v a ľ u j e
rozpočet Obce Neporadza bez programovej štruktúry na rok 2019
ako vyrovnaný vo výške
B) b e r i e n a v e d o m i e
1.) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
2.) viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2020-2021.
počtom hlasov 6 prítomných poslancov.

6.) Rôzne.
Starosta požiadal prítomných poslancov o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2017.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č.37/2018
s ch v a ľ u j e
preplatenie nevyčerpanej dovolenky 8,5 dňa za rok 2017.
počtom hlasov 6 prítomných poslancov.

7. Diskusia.
Diskusia prebiehala počas jednotlivých bodov programu.

8. Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Starosta obce: Marián Kopecký
_________________________
Zástupca starostu:

Pavol Cmarko

_________________________

Overovatelia:

Katarína Hanincová

_________________________
Pavol Žáčik
__________________________

Zapisovateľka: Katarína Lacová
________________________

