Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 24.04.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 24.04.2015 o 19.00hod.
v zasadačke Materskej školy Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Dlábik Jozef, Richtárech Jozef,
Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, Ing. Kopecká Ľudmila - kontrolórka
obce.
Ospravedlnená: Hanincová Katarína
Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že je
prítomných 6 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania
schopné.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce navrhol poslancom zmenu programu – vylúčenie bodu č. 11 Odpredaj pozemku
v k. ú. Bošianska Neporadza par. č. 143/8 z programu zasadnutia, nakoľko je potrebné
pripraviť znalecký posudok a preto navrhol, aby sa daným bodom zaoberalo zastupiteľstvo na
najbližšom zasadnutí. Poslanci OZ počtom hlasov všetkých prítomných schválili program
zasadnutia s navrhnutou zmenou programu.
Za overovateľov boli určení: Štefánková Janka a Dlábik Jozef.
Za zapisovateľku bola určená Jana Šebáňová.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu
jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce. Konštatoval, že uznesenia č. 4, 5, 6,
7/2015 boli zrealizované, uznesenie č. 8/2015 nebolo zrealizované – uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy parc. č. 192 v k. ú. Bošianska Neporadza..
4. Záverečný účet obce Neporadza za rok 2014, Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Neporadza za rok 2014
Na 2. zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení s návrhom záverečného účtu obce,
ktorý bol následne zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Kontrolórka obce Ing. Kopecká Ľudmila predniesla prítomným stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2014. V ktorom vyhodnotila čerpanie rozpočtu a výsledok hospodárenia –
rozdiel príjmov a výdajov, zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 9/2015
berie na vedomie
odporučenie kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce Neporadza za rok 2014
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7).
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schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 5 991,55 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na :
- tvorba rezervného fondu 5 991,55 EUR.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7).
5. Čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015, rozpočtové opatrenie č. 1 až 5/2015
Pracovníčka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva čerpanie rozpočtu
obce za 1. štvrťrok 2015 a podala k plneniu rozpočtových prostriedkov vysvetlenie v členení
podľa kódov zdroja finančných prostriedkov so zapracovanými rozpočtovými opatreniami č.
1až 5/2015 (príloha č. 1).
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 10/2015
berie na vedomie
a) informácie o čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2015 a vykonaných zmenách rozpočtu obce na
základe rozpočtových opatrení č. 1 až 5/2015 nasledovne:
Druh
Príjmy
1

Zdroj Názov

111
11T1
11T2
41
*1
3
71
*3
Spolu
Výdaje
1

*1
2
*2
3
*3
Spolu

1-bežný rozpočet
Zo štátneho rozpočtu
Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR
Vlast. zdroje -vlast. príjmy obcí, VÚC (miest. dane...)
1-bežný rozpočet
3-finančné operácie
Iné zdroje
3-finančné operácie

1-bežný rozpočet
111 Zo štátneho rozpočtu
11T1 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
11T2 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR
41
Vlast. zdroje -vlast. príjmy obcí, VÚC (miest. dane...)
71
Iné zdroje
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
41
Vlast. zdroje-vlast. príjmy obcí, VÚC (miest. dane...)
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
41
Vlast. zdroje -vlast. príjmy obcí, VÚC (miest. dane...)
3-finančné operácie

Schválený

Upravený

Čerpanie

39 716.00 34 076.00 10 895.50
344.00
2 036.00 1 330.53
61.00
360.00
234,80
219 959.00 226 459.00 74 682.29
260 080.00 262 931.00 87 143.12
0
250.00
250,08
0
250.00
250,08
260 080.00 263 181.00 87 393.20

39 716.00 34 076.00 11 635.89
344.00
2 036.00 1 304.47
61.00
360.00
230,20
186 791.00 193 291.00 48 112.32
0
250.00
250,08
226 912.00 230 013.00 61 532.96
13 712.00
13 712.00

13 712.00
13 712.00

620
620

19 456.00 19 456.00 5 129.91
19 456.00 19 456.00 5 129.91
260 080.00 263 181.00 67 282.87
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6. Úprava rozpočtu obce Neporadza, čerpanie rezervného fondu
Starosta obce navrhol z dôvodu realizácie investičných akcií nasledovnú úpravu
rozpočtu obce v súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p:
bežný a kapitálový rozpočet
Typ
zmeny
+

Kľúč
P111003-00000-4100
príjmy úprava
V633001-09111-4100-1000
V635006-08300-4100-0200
V637004-04510-4100-0100
V637005-04510-4100-0200
V716000-04510-4100-0100
V716000-08100-4100-0100
V717001-06200-4100-2000
V717002-09111-4100-0300
výdaje úprava

+
+
+
+
+
+
+

Suma
5 528
5 528
1 000
3 500
500
240
5 380
1 000
11 092
5 000
5 528

Upravený po
zmene Názov rozpočtu
165495 DU - výnos dane
1 000
3 500
500
240
6000
1000
2 000
5000

nábytok materská škola
Údržba miestneho rozhlasu havarijný stav
osadenie zrkadla
verejné obstaranie multifunkčné zariadenie
projekt miestne komunikácie
projekt multifunkčné detské ihriska pri ZŠ, MŠ
predĺženie verejného vodovodu
rekonštrukcia sociálneho zariadenia MŠ

Poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu
Kľúč

Typ
zmeny

P322001-00000-1110-0400

+

príjmy kapitálový rozpočet
V717001-06200-1110-2000

Suma

Upravený po
zmene Názov rozpočtu

34 093

34093 dotácia predĺženie verejného vodovodu

34 093
+

výdaje kapitálový rozpočet

34 093

34093 dotácia predĺženie verejného vodovodu

34 093

Finančné operácie – čerpanie rezervného fondu
Kľúč

Typ
zmeny

Upravený po
zmene Názov rozpočtu

Suma

P454001-00000-4600-0100

+

6500

6500 BU prevod z rezervného fondu

V635006-08300-4600-0100

+

6500

6500 MR -údržba havarijný stav

Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 11/2015
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Neporadza na rok 2015 na základe predloženého návrhu starostu obce
a
použitie prostriedkov rezervného fondu obce na bežné výdavky vo výške 6 500EUR na
odstránenie havarijného stavu majetku obce - rozvodov miestneho rozhlasu po obci v zmysle
§10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7).
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Finančná komisia predložila
návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva – príloha č. 2
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 12/2015
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schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Neporadza a odmeňovania
predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 6/7.
8. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
V zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, je starosta obce
Neporadza podľa počtu obyvateľov zaradený do 2. platovej skupiny. Mzda starostu je určená
vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na
základe údajov Štatistického úradu SR.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 13/2014
berie na vedomie
plat starostu obce Neporadza od 1. januára 2015 vo výške 1 416,-€ pred zdanení, ktorý mu
prislúcha priamo zo zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
9. Schválenie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie na detské ihrisko
a multifunkčné ihrisko
Starosta obce oboznámil poslancov, že v rámci projektov z programu „Rozvoj
vidieka“ budú vyhlásené výzvy na vybudovanie detských ihrísk. Detské a multifunkčné
ihriská by sa vybudovali v areály Základnej školy a Materskej školy, s tým že ihriska by
využívali všetci obyvatelia obce. Poslanci si pozreli návrhy ihrísk a cenové ponuky.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 14/2015
schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie detského
ihriska a multifunkčného ihriska v areály Základnej školy a Materskej školy Neporadza, ktoré
budú podkladom k žiadosti o príspevok z Programov rozvoja vidieka
.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7)
10. Schválenie zmluvy na dodávateľa stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v obci
Neporadza – k cintorínu Bošianska Neporadza“
Starosta obce informoval, že v roku 2014 podal žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie z environmentálneho fondu na stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu v obci
Neporadza – k cintorínu Bošianska Neporadza“ a Rozhodnutím Ministra životného prostredia
bude obci po podpísaní zmluvy poskytnutá dotácia na realizáciu stavby vo výške 34 093,01€,
spoluúčasť obce bude vo výške 1 794,37€. Na základe Rozhodnutia o poskytnutí dotácie, bol
vykonaný prieskum trhu - výberové konanie na dodávateľa stavby. Predložené boli tri
ponuky, z ktorých bol úspešný uchádzač WOLIMEX s.r.o. Stocklová 19, 085 01 Bardejov
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 15/2015
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schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy na dodávateľa stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Neporadza
– k cintorínu Bošianska Neporadza“ so spoločnosťou WOLIMEX s.r.o. Stocklová 19, 085 01
Bardejov
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7).
11. Výber dodávateľa na rekonštrukciu vodičových rozvodov miestneho rozhlasu –
havarijný stav
Z dôvodu havarijného stavu vodičových rozvodov miestneho rozhlasu dal starosta
vypracovať predbežnú cenovú ponuku na rekonštrukciu káblového vedenia a obecného
rozhlasu v obci Neporadza. Predpokladané náklady sú vo výške cca 10 000,-€.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 16/2015
poveruje
starostu obce vykonaním výberového konania dodávateľa na stavbu „Rekonštrukcia
káblového vedenia obecného rozhlasu v obci Neporadza“
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (6/7).
12. Rôzne
a) Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dňa 24. apríla 2015 doručila na obecný úrad p. Slováková za podnikateľský subjekt Kaviareň
u Slováka žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 17/2015
berie na vedomie
žiadosť p. Slovákovej Anny o zníženie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad za subjekt Kaviareň u Slováka. Výška poplatku bola schválená vo Všeobecne
záväzného nariadenia obce Neporadza č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení doplnku č. 1/2013 k VZN. Vzhľadom
k tomu, že rozpočet obce Neporadza na zneškodňovanie, odvoz a uskladnenie komunálneho
odpadu je vyrovnaný – výška príjmu z poplatkov, kryje výdaje na služby a poplatky v oblasti
komunálneho odpadu, nie je priestor na poskytovanie zľavy, pretože rozdiel na strane
výdavkov, by musela obec hradiť z inej kapitoly rozpočtu. OZ sa bude žiadosťou o zníženie
poplatku zaoberať až pri schvaľovaní VZN na rok 2016 a stanovení výšky poplatku na ďalšie
obdobie.
b) Informácie o základnej škole
V základnej škole v obci sa už dlhodobo boríme s problémom počtu žiakov. V školskom
roku 2014/2015 klesol počet žiakov o dvoch a k dnešnému dňu školu navštevuje 13 detí.
I v školskom roku 2015/2016 bude počet deti v škole 13. Výška dotácie pre rok 2015 je
29 608€, na vzdelávacie poukazy 450,-€. Od septembra 2015 bude dotácia upravená podľa
stavu žiakov k 1. 9.2015. Celkové náklady na mzdy, poistenie, prevádzku v ZŠ sú
rozpočtované vo výške 48 023,-€. Rozdiel vo výške 17 965,-€ musí obec hradiť z vlastných
prostriedkov, ktoré by bolo možné využiť za rozvoj obce v iných oblastiach.
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K ďalšiemu smerovaniu školy sa vyjadrovali poslanci. Zaoberali sa otázkou zrušenia
základnej školy, možnosťou prevádzky s jednou triedou. Požiadali obecný úrad
o vypracovanie finančnej analýzy a na najbližšom zasadnutí prehodnotia možnosť prevádzky
školy a možnosti šetrenia finančných prostriedkov.

13. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
14. Záver.
Nakoľko už 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: Jozef Dlábik
Janka Štefánková

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