
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 02.01.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Úvodná časť:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program zastupiteľstva:

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie
3. Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného

záujmu
4. Určenie platu starostu obce podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
5. Diskusia
6. Záver

Úvodná časť:
a) Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala všetkých prítomných a otvorila ustanovujúce zasadnutie OcZ
v Opatovciach po voľbách konaných 15.11.2014.

b) Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Jana Vraždová
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Eduard Slávka

c)Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva – predsedkyňa miestnej volebnej komisie
Všeobecné údaje

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 340
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 185
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 175
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 172

Výsledky volieb

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Iveta Mondeková Mgr. SDS 113 hlasov
2. Benjamín Vasko 99 hlasov
3. Monika Ernestová 94 hlasov



4. Eduard Slávka 73 hlasov
5. Richard Bulko 72 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Anderej Buklo 68 hlasov
2. Nataša Bošanská 56 hlasov
3. Marcel Forgáč 56 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na funkciu starostu obce:
1. Janka Horňáková 172 hlasov

Za starostu obce bol zvolený:
Janka Horňáková NEKA 172 hlasov

Novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva v Opatovciach a novozvolenej starostke
obce Opatovce, predsedkyňa MVK odovzdala osvedčenia o zvolení.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub – príloha zápisnice

e) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva .Novozvolený
poslanci zložili zákonom predpísaný sľub podpísaním – príloha zápisnice

Starostka obce overila, že obecné zastupiteľstvo je po zložení sľubu novozvolených
poslancov OcZ uznášania schopné.

f) Príhovor novozvoleného starostu obce
Vážení poslanci, občania, funkciu starostky obce Opatovce budem vykonávať už 4 volebné
obdobie. Ďakujem všetkým občanom - voličom, ktorí ma aj pri týchto posledných voľbách
podporili svojím hlasom. Funkciu starostky obce, tak ako minulé volebné obdobia, sa budem
snažiť vykonávať podľa svojich najlepších schopností. Táto práca je úzko spojená so
situáciou, aká je na celom Slovensku. To znamená, keď je na tom dobre Slovensko a vláda,
darí sa realizovať viacej projektov aj na jednotlivých obciach a mestách. Zlá finančná situácia
krajiny, vytvára zlé podmienky pre prácu na obciach a mestách, lebo obce a mestá sú priamo
napojené na rozpočet štátu. Pevne verím, že sa bude dariť Slovensku a teda aj nám v
nasledujúcom volebnom období, ktoré je aj novým plánovacím obdobím EÚ /2014-2020/.
Budeme sa snažiť o realizáciu čo najviac projektov prospešných našej obci a jej občanov.
Sme pripravení, čo sa týka projektovej dokumentácie, stavebného zákona, na jednotlivé
investície, máme vypracované strategické dokumenty rozvoja obce potrebné pre čerpanie z
fondov. Prvoradou našou úlohou v tomto volebnom období, bude zrealizovať rekonštrukciu
miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie, dobudovať novú komunikáciu, na ktorej sme
v roku 2014 vybudovali inžinierske siete. Podporovať rozvoj individuálnej bytovej výstavby,
podnikateľské aktivity. V spolupráci s TSK sa snažiť o realizáciu cykloturistickej trasy z
Trenčína do Opatoviec po hrebeni hrádze rieky Váh a vybudovanie komunikácie III. triedy
/okolo letiska/ z Opatoviec do Trenčína. Taktiež našou prácou bude podporiť rozvoj kultúry a
športu v našej obci, pracovať s mládežou a deťmi. Verím, že v spolupráci s vami - poslancami
obecného zastupiteľstva a s pomocou občanov našej obce dokážme vytvoriť lepšie podmienky
pre všetkých obyvateľov Opatoviec. Nič čo sa vytvorí pre obec si žiadny starosta, ani
poslanec, ani občan nevezme pre seba, dielo zostáva k prospechu všetkých. Chcem preto na



záver svojho príhovoru porosiť o spoluprácu všetkých občanov obce, snažme sa svojou
činnosťou a životom vytvoriť v našej obci lepšie podmienky a lepšie prostredie, vrátane
medziľudských vzťahov, pre nás všetkých, lebo Opatovce sú pre nás tým kúskom zeme na
našom Slovensku, ktorú nazývame domovom. Ďakujem za pozornosť.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Program zastupiteľstva:

1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Navrhujem Mgr. Ivetu Mondekovú vzhľadom na jej dlhoročné skúsenosti s prácou v
samospráve vo funkcii poslanca a zástupcu starostu obce. Zároveň menujem Mgr. Ivetu
Mondekovú do funkcie zástupkyňa starostky obce.

2. Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie
V zmysle VZN č. je potrebné menovať Komisiu OcZ v Opatovciach pre bývanie. Navrhujem
nasledovných členov:
Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ

Návrh: Mgr. Iveta Mondeková – predsedkyňa komisie

3. Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného
záujmu

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je potrebné menovať komisiu OcZ na ochranu verejného záujmu.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí poslanci,
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia
a jedného zástupcu nezávislých kandidátov. Komisia musí mať najmenej troch členov.
Je potrebné menovať komisiu, aby spĺňala podmienky hore uvedeného zákona:
Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce – SDS
Eduard Slávka, poslanec OcZ - KDH
Benjamin Vasko, poslanec OcZ - KDH

Návrh: Eduard Slávka – predseda komisie

4. Určenie platu starostu obce – Mgr. Iveta Mondeková
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest („ďalej len zákon“) po ostatnej novele č. 154/2011 Z.z. s účinnosťou
od 1.6.2011 obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje (§4, ods.4
zákona) . V zmysle tohoto zákona Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach prerokovalo
11.06.2014 plat starostky obce a schválilo ho uznesením č. 32/2014 v znení - v zmysle §11,
ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí



a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostke obce, ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1, bod 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Opatovce je 1,49 násobok zvýšený
o 25% v zmysle §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
( 824 x 1,49 = 1227,76 + 306,94 = 1534,70 = 1540 €)

Vzhľadom na dlhodobo dosahované výsledky v hospodárení obce, navrhujem, aby Obecné
zastupiteľstvo v Opatovciach schválilo uznesenie totožné z uznesením č. 32/2014
z 11.06.2014.

3. Diskusia
Mgr. Iveta Mondeková – odprezentovala prácu poslanca OcZ na základe dlhodobých
skúseností.
Jana Vraždová – poučenie o zákone o ochrane osobných údajov.

4. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 02.01.2015

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko................................................

Eduard Slávka...............................................



Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 02.01.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

3. Menovanie komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samospráva obce

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach

A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B. konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce, Janka Horňáková zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:

2.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5

tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
poveruje

1. poslanca Mgr. Ivetu Mondekovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

3.Menovanie komisií

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
schvaľuje

Komisiu OcZ v Opatovciach pre bývanie

Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ

Mgr. Iveta Mondeková – predsedkyňa komisie



Komisiu obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného záujmu

Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce – SDS
Eduard Slávka, poslanec OcZ - KDH
Benjamin Vasko, poslanec OcZ - KDH

Eduard Slávka – predseda komisie

4. Určenie mesačného platu starostu obce.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
určuje
v zmysle §11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostke obce,
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1, bod 1
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Opatovce je 1,49
násobok zvýšený o 25% v zmysle §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
( 824 x 1,49 = 1227,76 + 306,94 = 1534,70 = 1540 €)

V Opatovciach, dňa 02.01.2015

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko................................................

Eduard Slávka...............................................


