
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 27.05.2009 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
6. Záverečný účet obce za rok 2008 – správa hl. kontrolórky 
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2008 
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 
9. VZN č. 1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov – schválenie 
10. Schválenie finančného príspevku pre M.M. 
11. Nájomný bytový dom – 5.b.j. – informácia 
12. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 

2007-2013 - informácia 
13. Rôzne:  

Vyhodnotenie – stavanie mája (použitie dreva) 
Organizačno-vecné zabezpečenie -     MDD 30.05.2009 o 15,00 h. 

- Kultúrne leto Opatovce 2009 
- Šachový turnaj 

       Poďakovanie Obce Veľké Bierovce                                                             
14. Ukončenie zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
overovatelia: Ing. Miroslava Vasková, Bystrík Horňák 
3. Schválenie programu zasadnutia       
Program zasadnutia bol schválený. 
4. Kontrola uznesenia 
Uznesenie prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje. 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
Dňa 22.04.2009 bola vykonaná následná a priebežná finančná kontrola za mesiac január až 
marec 2009. Prekontrolované boli nasledovné doklady: pokladničné doklady príjmové 
a výdavkové, dodávateľské a odberateľské faktúry, bankové výpisy. Pri uvedených dokladoch 
neboli zistené nedostatky, doklady obsahovali všetky náležitosti.  
6. Záverečný účet obce za rok 2008 – správa hl. kontrolórky 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008. Obec 
zostavila v roku 2007 rozpočet na rok 2008 podľa zákona 583/2004 v súlade s § 10 ods. 7  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov. 
Príjmy     5 743 tis. Sk v tom je zahrnutie bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančné  

          operácie. 
Výdavky 4 417 tis. Sk v tom sú zahrnuté bežné výdavky, kapitálové výdavky i finančné  



operácie. 
Hospodárenie obce 1 326 tis. Sk. 
Skutočné plnenie príjmov k 31. 12. 2008 bolo 5 871 tisíc Sk. Z toho daňové príjmy 
predstavujú skutočnosť 2 286 tis. Sk plnenie oproti rozpočtu 105 %. V daňových príjmoch je 
zahrnutý výnos dane z príjmov poukázaný samospráve vo výške 1 562 743,71 Sk čo 
predstavuje plnenie 107 % oproti rozpočtu. Daň z nehnuteľností pozemkov a stavieb 
skutočnosť vo výške 545 509,60 Sk a plnenie na 115 %. Do daňových príjmov patrí daň  
z bytov, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad  
a drobný stavebný odpad.  
Pohľadávky k 31. 12. 2008 za daň z nehnuteľností rok 2008 obec eviduje vo výške 1 789,-Sk 
a nedoplatky z minulých rokov 233,- Sk. 
Bežné príjmy nedaňové – skutočné príjmy 181 tisíc Sk plnenie oproti rozpočtu na 103 %. 
Patria tu príjmy z podnikania a vlastníctva majetku. Pri prenájme budov, priestorov a objektov 
–KD bolo rozpočtovaných 2 000,- Sk skutočnosť v sume 3 100,- Sk čo predstavuje plnenie 
155 %. Administratívne poplatky a platby skutočnosť 32 145,- Sk, plnenie 107 %. Za 
porušenie predpisov skutočnosť 1 000,- Sk, plnenie oproti rozpočtu 100 %. Za predaj 
výrobkov a služieb vyhlásenie miestnym rozhlasom skutočný príjem 4 470,- Sk plnenie  
149 %. Ďalšie služby OcÚ ako je kopírovanie, súťažné podklady, za znečisťovanie ovzdušia 
tieto položky neboli rozpočtované a príjem k 31. 12. 2008 bol 6 447,- Sk. Taktiež nebol 
rozpočtovaný príjem z vkladov a skutočnosť je 1 235,35 Sk. 
Bežné príjmy – ostatné príjmy skutočnosť 118 tisíc Sk čo je plnenie oproti rozpočtu 107%. 
Nerozpočtovanie bolo z náhrad poistného plnenia a skutočnosť je 8 769,-Sk. Navýšenie 
skutočného plnenia bolo z refundácie a dobropisov.  
Príjmy obec mala z Garantov a Transférov, ktoré boli účelovo viazané na kultúru, životné 
prostredie, cesty, na spoločný stavebný úrad, na evidenciu obyvateľov – ohlasovňa. Výška 
príjmu bola 47 087,20 Sk a bola použitá v súlade s jej účelom.  
Kapitálové príjmy skutočné k 31. 12. 2008 boli v sume 2 701 890,-Sk rozpočtovaných  
2 700 000,- Sk a % plnenia 100,07 %. Príjem z predaja pozemkov. Príjmové finančné 
operácie % plnenia 101 %, ktoré tvorí: 
- prevod z rezervného fondu sumu     425 599 Sk 
-a úver vo výške                                 158 270 Sk 
Výdavky k 31. 12. 2008 tvoria skutočnosť 4 202 tisíc Sk čo predstavuje plnenie oproti 
rozpočtu 95 %. 
Bežné výdavky OcÚ v celkovej výške 2 138 tisíc Sk plnenie oproti rozpočtu je na 91 %. 
Navýšenie výdavkov bolo v položke na rozvoj obcí plnenie v % na 127 %, na nákup kníh  
Do knižnice 117 %, na kultúrne služby 130 % a na školenia kde bolo plnenie 105 %. 
Čerpanie miezd OcÚ bolo v sume 598 tisíc Sk plnenie oproti rozpočtu 89 %. Odvody do 
poisťovní skutočnosť 330 tisíc Sk plnenie oproti rozpočtu na 107 %. Na prevádzkové 
výdavky všetkých stredísk OcÚ rozpočtovaných 392 tisíc Sk skutočné čerpanie bolo 353 tisíc 
Sk čo je plnenie 90 %. 
Bežné transféry rozpočtovanie 58 tisíc Sk a čerpanie k 31. 12. 2008 bolo 57 tisíc Sk čo 
predstavuje plnenie 98 %. Obec poskytla transféry pre MŠ vo Veľkých Bierovciach, 
Základnej škole v Trenč. Stankovciach, Telovýchovnej jednote Veľké Bierovce- Opatovce 
a Spoločnému stavebnému úradu. Uvedené transféry boli účelovo viazané a schválené 
Obecným zastupiteľstvom. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 
z rozpočtovaných 24 tisíc Sk skutočné čerpanie 24 tisíc Sk a percento plnenie 100 %. 
 Kapitálové výdavky skutočné čerpanie k 31. 12. 2008 bolo 1976 tisíc Sk a plnenie oproti 
rozpočtu bolo 100,36 %. 
Kapitálové výdavky boli použité na nákup počítača, výdavok na projekt pre požiarnu 
ochranu- zbrojnicu, na búracie práce – výstavba bytov, projekty, projekt na chodníky, nový 



plot pri bytoch, rekonštrukcia cesty, projekt na ihrisko, projekt KD – rekonštrukcia 
pohostinstva a nákup pozemku pri Kultúrnom dome.  
Výdavkové finančné operácie skutočnosť k 31. 12. 2008 vo výške 88 tis. Sk čo predstavuje 
100 % splácanie istiny z prijatých úverov. 
Výsledok hospodárenia za rok 2008 je prebytok rozpočtu obce vo výške 1 668 831,03 Sk, 
ktorý pozostáva: 
Zostatok na bežných bankových účtoch k 31. 12. 2008  1 668 831,03 Sk. Prebytok rozpočtu 
obce za rok 2008 je vo výške 1 668 831,03 Sk navrhujeme použiť na tvorbu rezervného 
fondu. 
Obec vytvára rezervný a sociálny fond. V roku 2008 boli použité výdavky z rezervného fondu 
na rekonštrukciu miestnych komunikácií a na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Tieto úbytky 
z rezervného fondu boli schválené Obecným zastupiteľstvom. 
Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2008 je 91 408,33 Sk. 
Kontrola hospodárenia obce bola zameraná na čerpanie z rozpočtu obce. V priebehu roka 
2008 bola vykonaná následná i priebežná finančná kontrola u dokladov pokladničných 
príjmových i výdavkových, u dodávateľských a odberateľských faktúrach, bankových 
výpisov, kontrola sťažnosti podanej na OcÚ, pohľadávky, čerpanie prostriedkov na kultúrno-
spoločenskú činnosť, daň z nehnuteľností, kontrola uznesení.  
Ročná účtovná závierka za rok 2007 bola overená audítorom, kde bola splnená zákonná 
povinnosť podľa zákona o obecnom zriadení ods. 3. Účtovná závierka za rok 2008 bude 
overená v priebehu roka 2009. 
Záväzky k 31. 12. 2008 krátkodobé 20 tisíc Sk voči dodávateľom a dlhodobé voči bankám 
v sume 407 tisíc Sk – bankový úver.  
Pohľadávky k 31. 12. 2008 obec eviduje v sume 44 tisíc Sk. 
Záverečný účet bol v obci zverejnený spôsobom obvyklým. Záverečný účet obsahuje údaje 
o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie bilanciou 
aktív a pasív.  
Prebytok rozpočtu obce za uplynulý rozpočtovaný rok 2008 Obecné zastupiteľstvo navrhuje 
použiť na tvorbu rezervného fondu v plnej výške 1 668 831,03 Sk. 
Odporúčam Obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce Opatovce za rok 
2008 a uzavrieť výrokom celoročným hospodárením bez výhrad.  
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2008 
Tento bod sa presúva na nasledujúce zasadnutie OcZ. 
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 
Na základe kontroly čerpania finančného rozpočtu k 31.03.2009 bolo potrebné do rozpočtu 
zapracovať výdavky schválené uzneseniami OcZ.  V príjmovej časti doplniť nerozpočtované 
prímy.  Zmena rozpočtu je spracovaná formou tabuľky. 
9. VZN č. 1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov – schválenie 
Obec Opatovce  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky, podľa § 4, ods.1 a ods. 3 a podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. zák. č. 607/2003 Z.z.  
o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, podľa výnosu Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, 
vypracovala Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009. o nakladaní s nájomnými bytmi pre 
občanov, ktoré upravuje podmienky prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov 
obce postavených s podporou štátu. VZN bolo v obci zverejnené spôsobom obvyklým. 
10. Schválenie finančného príspevku pre M.M. 
Tak ako po minulé roky navrhujem schváliť finančnú čiastku 33,20 EUR ako kompenzáciu za 
bocianie hniezdo v záhrade pre pani M.M. 
 



11. Nájomný bytový dom – 5.b.j. – informácia 
Obec Opatovce podala na základe vydaného stavebného povolenia na stavbu „Nájomný 
bytový dom 5 b.j. + IS Opatovce“  žiadosť na rok 2009 o poskytnutie podpory zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania a žiadosť o dotáciu z Ministerstva výstavby SR na uvedenú stavbu. Na 
konci apríla 2009 ŠFRB sprístupnil pre obec Opatovce úver na výstavbu nájomných bytov vo 
výške 174 935,00 EUR a  mesiaci jún 2009 bude podpísaná zmluva o dotácii medzi Obcou 
Opatovce a Ministerstvo výstavby  SR na 55 103,00 EUR na bytový dom a 8 204,00 EUR na 
inžinierske siete.  Až po podpísaní zmluvy o dotácii medzi Obcou Opatovce  a Ministerstvom 
výstavby SR bude možné zahájiť výstavbu bytového domu. Predpokladaná doba výstavby je 
cca 12 mesiacov.  
12. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 

SR 2007-2013 – informácia 
V zmysle uznesenia OcZ č. 5/2009 obec vypracovala v rámci výzvy MP SR  Program rozvoja 
vidieka SR 2007-2013 Os 3 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (viacúčelové športovisko, 
rekonštrukcia miestneho rozhlasu, oprava a údržba budovy obecného úradu). Dňa 06.05.2009 
bola žiadosť podaná na Poľnohospodárskej platobnej agentúre v Trenčíne. Rozhodnutie 
o pridelení príspevku môžeme čakať približne v poslednom štvrťroku 2009. 
13. Rôzne:  

Vyhodnotenie – stavanie mája (použitie dreva) 
Už tradične sme sa 30.apríla stretli pri kultúrnom dome v Opatovciach, kde sa o 16,30 h. 
začalo so stavaním mája. Pekné počasie prilákalo občanov obce, ktorí sa prišli pozrieť na 
podujatie. V rámci stavania mája sa uskutočnila tradičná opekačka pre deti. Všetkým 
spríjemnila atmosféru svojimi skladbami a piesňami Stankovská kapela. Verím, že všetci, 
ktorí prišli strávili príjemné chvíle. Tým, ktorí pomohli organizačne zabezpečiť podujatie 
ďakujeme. Prevádzkovateľka pohostinstva požiadala obec o poskytnutie dreva z mája na 
výrobu lavičiek pri pohostinstve.  
Organizačno-vecné zabezpečenie: 
 
 MDD 30.05.2009 o 15,00 h. 
Obec Opatovce pripravuje oslavu MDD na  30. mája 2009 pri Kultúrnom dome. Pre deti je 
pripravený program v podaní hercov Trenčianskeho hradného divadla (scénka „Ako sa 
plavčík kráľa pirátov k šašovaniu dostal,  súťaže: streľba guľami z veže do koša s plavčíkom, 
lovenie pirátskeho obeda, prechod pirátskou cestou), maliarka na tváre, darček v podobe 
píšťalky s erbom obce a džús. 
 
Kultúrne leto Opatovce 2009 
V rámci Kultúrneho leta Opatovce 2009 sú pripravené tri vystúpenia: 12.júla koncert – DH 
Bučkovanka, 16. augusta divadelné predstavenie – Kamenný chodníček v podaní 
ochotníckeho súboru z Považian, 30. augusta koncert – DH Skalanka 
 
Šachový turnaj 
Šachový turnaj je naplánovaný v termíne 2. august 2009  
 
Poďakovanie Obce Veľké Bierovce   
Obec Veľké Bierovce písomne poďakovala za schválený príspevok pre TJ Veľké Bierovce – 
Opatovce.     
             



Pán Ivan Blaho v zastúpení prevádzkovateľky pohostinstva v Opatovciach požiadal OcZ 
o schválenie rozšírenia prevádzky pohostinstva o miestnosť KD susediacu s pohostinstvom. 
Tento bod bude zaradený na budúce riadne zasadnutie OcZ.                                            
14. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 
V Opatovciach, dňa 27.05.2009    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 

 
 
 
 
 
Zapísala: Jana Vraždová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Vasková      ................................................ 
 
                              Bystrík Horňák            ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 27.05.2009 
Uznesenie č. 19/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 b e r i e  n a  v e d o m i e        
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 20/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
Záverečný účet obce Opatovce za rok 2008 a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez 
výhrad 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 21/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2008 na tvorbu rezervného fondu  vo 
výške 1 668 831,03 Sk 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 22/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
predložený návrh na zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2008 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 23/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 24/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
finančnú čiastku 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur dvadsať centov, ako kompenzáciu za 
bocianie hniezdo v záhrade pre pani M.M. 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 25/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
poskytnutie dreva z mája prevádzkovateľke pohostinstva v Opatovciach na výrobu lavičiek 
pri pohostinstve 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
V Opatovciach, dňa 27.05.2009    
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
Zapísala: Jana Vraždová 
Overovatelia: Ing. Miroslava Vasková      ................................................    
                              Bystrík Horňák            ................................................ 


