Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ Neporadza
dňa 22.10.2015

Obecné zastupiteľstvo Obce N E P O R A DZ A, okr. Trenčín
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ obce Neporadza, konaného dňa 22.10.2015 o 19.00hod.
v zasadačke Materskej školy Neporadza.
Prítomní:
Kopecký Marián - starosta, Cmarko Pavol - zástupca starostu, Dlábik Jozef, Hanincová
Katarína, Richtárech Jozef, Richtárech Martin, Štefánková Janka, Žáčik Pavol, Ing. Kopecká
Ľudmila - kontrolórka obce.
Ospravedlnený: Program :
1. Otvorenie.
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných. Konštatoval, že je
prítomných 7 poslancov zo 7 členov obecného zastupiteľstva a teda OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
OZ počtom hlasov všetkých prítomných schválili program zasadnutia v znení ako bol
uvedený v pozvánke.
Za overovateľov boli určení: Hanincová Katarína a Richtárech Martin.
Za zapisovateľku bola určená Jana Šebáňová.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia previedol zástupca starostu. K plneniu
jednotlivých uznesení podal vysvetlenie starosta obce.
Uznesenie č. 26/2015 – uzatvorenie mimo súdnej dohody v súdnom spore prebehne na
pojednávaní dňa 29.10.2015.
Uznesenie č. 27/2015 – knihovníčka obecnej knižnice vykonala opätovné dohľadanie
a zaslala upomienky čitateľom.
Uznesenie č. 28/2015 – Mgr. Kasalovej bola zaslaná výpoveď z nájmu a následne bude
podpísaná nájomná zmluva na obdobie od 1.9.2015 do 31.08.2016.
4. Schválenie realizácie projektu digitálny kamerový systém obce Neporadza
Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení nenávratného finančného
príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na projekt digitálny
kamerový systém obce Neporadza. V rámci projektu bude v obci rozmiestnené: 8 ks otočných
kamier, 2 ks statické kamery na monitorovanie dopravných prostriedkov a 2 ks statické
kamery na detekciu dymu a požiarov, 6 kusov LED osvetlenia k monitorovaným prístrojom,
stožiare, 3500 metrov optického káblu, skybox pre núdzové napájanie kamier, kamerové
stožiare. Realizácia projektu musí byť ukončená do konca roka 2015 s prefinancovaním.
Poslanci požiadali starostu obce, aby informoval obecné zastupiteľstvo priebežne a vopred
o príprave a realizácii projektov v obci. V prípade potreby zvolal obecné zastupiteľstvo.
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Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 29/2015
a)

berie na vedomie

poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka na realizáciu projektu digitálny kamerový systém obce Neporadza vo výške
152 082,50€ /jednostopäťdesiatdvatisícosemdesiat dva eur päťdesiat euro centov/;
b) s c h v a ľ u j e
realizáciu projektu: „Digitálny kamerový systém obce Neporadza“ v celkovej výške
182 499,-€ /jednostoosemdesiatdva štyristodeväťdesiat deväť eur/
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (7/7).
5. Schválenie ponuky na poskytnutie pôžičky na predfinancovanie projektu kamerový
systém obce Neporadza
Financovanie projektu kamerový systém prebieha formou refundácie. Z uvedeného
dôvodu je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky vopred, uhradiť faktúry a následne po
podaní žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru bude na účet obce zaslaná dotácia.
Z toho dôvodu starosta obce oboznámil poslancov so znením Zmluvy o pôžičke – krátkodobej
finančnej výpomoci vo výške 150 275,-€ od spoločnosti Maxnetwork s.r.o., Veľké Úľany.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 30/2015
schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o pôžičke č. 1/Fin/2015 na zabezpečenie finančných prostriedkov v rámci
projektu „Digitálny kamerový systém obce Neporadza“ vo výške 150 275,-€
/jednostopäťdesiattisíc dvestosedemdesiatpäť eur/ so spoločnosťou Maxnetwork s.r.o., Veľké
Úľany
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov (7/7).
6. Zmena rozpočtu obce – úhrada DPH na kamerový systém obce Neporadza
Starosta obce predložil návrh Rozpočtového opatrenia č. 13/2015, v ktorom je
zapracované poskytnutie dotácie na realizáciu projektu kamerový systém, úhrada výdavkov
spojená s realizáciou projektu. Výdavky budú hradené z poskytnutej dotácie, z vlastných
zdrojov a časť vo výške 22 812,–€ DPH bude hradená z úverových zdrojov – úver Komunál.
Uhradenú daň z pridanej hodnoty si bude obec nárokovať v roku 2016 z prostriedkov
Ministerstva financií SR
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 31/2015
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schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 13/2015 a č. 14/2015
Kľúč
Opatrenie č. 13/2015
P322001-00000-11K1
P322001-00000-11K2
príjmy kapitálový rozpočet
V 637004 – 0111-11K1
V 637004 – 0111-11K1
V717001-0111-11K1

Typ
zmeny
+
+

+

V717001-0111-11K2
Opatrenie č. 14/2015

+

V717001-0111-52
V717001-0111-41
výdaje rozpočet

+
+

Suma € Názov rozpočtu
114 062,00 Dotácia EPFRV
38 020,00 Dotácia spolufinancovanie ŠR
152 082,00
1 356,00 Manažment, verejné obstarávanie
451,00 Manažment, verejné obstarávanie
117 706,00 Digitálny kamerový systém - EPFRV
Digitálny kamerový systém – spolufinancovanie ŠR
32 569,00 EPFRV
Digitálny kamerový systém – úver Komunál –
22 813,00 refinancovanie DPH v roku 2016
7 604,00 Digitálny kamerový systém – vlastné zdroje obce
182 499,00 Spolu digitálny kamerový systém

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.
7. Orezanie líp na cintoríne v časti Bošianska Neporadza – havarijný stav
Spoločnosť Alpin – výškové práce vypracovala pre obec ponuku prác na vykonanie
výrubu a ošetrenia stromov – 3 kusy líp na cintoríne v časti Bošianska Neporadza. Stromy sú
v havarijnom stave. S ponukou prác starosta oboznámil poslancov. Predpokladané výdavky na
riešenie havarijného stavu sú 780,-€.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 32/2015
schvaľuje
realizáciu prác na výrub a ošetrenie stromov na cintoríne v časti Bošianska Neporadza na
základe predloženej ponuky
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.
8. Rôzne
a) Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“
Základná škola s materskou školou Motešice požiadala o finančný príspevok na
realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ v školskom roku 2015/2016 vo výške 66,-€
b) Žiadosť o odstránenie plota
Dňa 20.10.2015 na obecný úrad podali vlastníci nehnuteľnosti susediaci s pozemkom
rodinného domu č. súpisne 134 žiadosť o odstránenie alebo opravu plotu rodinného domu,
nakoľko sa plot nakláňa a predstavuje hrozbu. Starosta požiadal o pomoc pri riešení problému
p. Hanincovú.
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c) Sťažnosť
Obyvatelia obce bývajúci v blízkosti pozemku parcela č. 389, 392/1 a 392/2 v k. ú.
Rožňová Neporadza požiadali obec o pomoc pri riešení zaburinenia týchto pozemkov.
Starosta obce oslovil vlastníkov pozemkov, ktorí prisľúbili, že pozemky pokosia.
d) Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
V ulici k cintorínu v časti Bošianska Neporadza sa v tomto roku vybudovala
vodovodná prípojka I. etapa. V roku 2016 by mala pokračovať realizácia vodovodu II. etapou.
Pozemky pre stavbu vodovodu nie sú v majetku obce. Starosta preto predložil návrh Zmluvy
o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Vlastníci pozemkov sa
s obcou dohodli, že obci Neporadza odpredajú oddelené diely pozemkov parcely č. 1049/1,
1050/2.
e) Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Pri realizácii verejného vodovodu bude potrebné odkúpiť nehnuteľnosti v k. ú.
Bošianska Neporadza CKN parcelu č. 1051/9 o výmere 20m2 a CKN parcelu č. 1051/10
o výmere 19m2.
f) Správa kontrolórky obce o vykonaní následnej finančnej kontroly
Ing. Ľudmila Kopecká, kontrolórka obce predložila správy o vykonaní následnej finančnej
kontrole. V 1. polroku 2015 vykonala následnú finančnú kontrolu 4 x so zameraním na:
správnosť vedenia pokladničnej knihy a a účtovných dokladov súvisiacich s pohybom
v pokladničnej knihe za II. polrok 2014
kontrolu výdavkov a finančných operácii obce za II. polrok 2014 na úseku tovarov
a služieb
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2014
kontrolu inventarizácie majetku obce k 31.12.2014.
g) Žiadosť o finančný príspevok
Pani Janka Štefánková predložila žiadosť o schválenie finančného príspevku na zakúpenie
kobercov do kostola v obci.
Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 33/2015
a)

schvaľuje

1) poskytnutie finančného príspevku Základnej škole s materskou školou Motešice vo výške
66,–€ na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“
2) poskytnutie finančného príspevku vo výške 300,-€ na zakúpenie kobercov do kostola v obci
Neporadza
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.

b)

b e r i e n a v e d o m i e:
Žiadosť o odstránenie oplotenia rodinného domu č. súpisné 134. Obec vyzve
majiteľov rodinného domu o opravu prípadne odstránenie oplotenia.
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Sťažnosť o riešenie zaburinenia pozemku parcela č. 389, 392/1 a 392/2 v k. ú.
Rožňová Neporadza.
Správu kontrolórky obce o vykonaných finančných kontrolách za 1. polrok 2015
c) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré
boli odčlenené geometrickým plánom č. 12/15 vyhotoveným Geodetickou službou s.r.o.,
Moyzesova 1, 911 01 Trenčín zo dňa 20.07.2015 a overené katastrálnym odborom
Okresného úradu v Trenčíne pod č. 923/15 dňa 10.08.2015 pre stavbu verejného vodovodu.
Ide o nasledovné CKN parcely k. ú. Bošianska Neporadza:
číslo 1049/1 odčlenený diel 1 o výmere 34 m2, druh pozemku záhrada, vlastník Michal
Kopecký a manželka, Neporadza č. 169
číslo 1050/2 odčlenený diel číslo 2 o výmere 26m2, druh pozemku orná pôda, vlastník
Milan Rehák, Neporadza č. 143..
Dohodnutá kúpna cena 1€/jedno euro/ za každý jeden odčlenený diel.
počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.
s ch v a ľ u j e
za účelom vybudovania verejného vodovodu v obci Neporadza v Ulici k cintorínu
Bošianska Neporadza odkúpenie CKN parcely v k. ú. Bošianska Neporadza :
č. 1051/9, druh pozemku orná pôda, o výmere 20m2, vlastník Miroslav Hlobeň,
Neporadza č. 144
č. 1051/10, druh pozemku orná pôda, o výmere 19 m2, vlastník Emília Kučerková,
Neporadza č.
Dohodnutá kúpna cena 1€/jedno euro/ za každú parcelu.
d)

počtom hlasov všetkých prítomných poslancov 7/7.

9. Diskusia
Poslanci za zaujímali o zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu,
likvidáciu čiernych skládok.
10. 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: Katarína Hanincová
Martin Richtárech

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