
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 16.12.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko, Monika Ernestová
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky

Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ
Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ

Neprítomní poslanci: 1 – Ing. Richard Bulko
Ospravedlnení poslanci: 1 – Ing. Richard Bulko
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,00 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Enviromentálny fond - informácia
7. Pohľadávka MAGNUS CENTER, s.r.o. – odpis
8. Rozpočet na rok 2016 – 2018 - schválenie
9. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce
10. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady, ktorým sa mení dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Podanie Žiadosti z PRV 2014 – 2020, podopatrenie 7.2
12. Zmluva o budúcej zmluve – Organizácia zodpovednosti výrobcov
12a.Nájom pozemku
12b.Zásady odmeňovania poslancov OcZ
12c.Dátové centrum obcí a miest
13. Rôzne
14. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, starostka obce otvorila
zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Ing. Benjamín Vasko, Monika Ernestová
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 12a. Nájom pozemku, 12b. Zásady
odmeňovania poslancov OcZ – dodatok, 12c. Dátové centrum obcí a miest, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 23.09.2015 a 04.12.2015 mali formu berie na vedomie,
schvaľuje, ruší.



5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole - predkladá starostka obce
Záznam o následnej finančnej kontrole zo dňa 06.11.2015 – prekontrolované dodávateľské
a odoslané faktúry za obdobie od 01.07.2015 do 05.11.2015. Všetky kontrolované doklady
boli v poriadku, nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných, právnych a interných
predpisov
6. Enviromentálny fond – informácia - predkladá starostka obce
V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. musí obec likvidovať biologicky rozložiteľný
komunálny odpad. Vzhľadom na to, že obec nemá vybudované kompostovisko a likvidácia
takéhoto odpadu na kompostovisku za poplatok je veľmi finančne náročná rozhodla sa obec
podať Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na Enviromentálny fond na
vybavenie domácností kompostérmi. Celkové náklady predstavujú čiastku 35 034,74 €, z toho
vlastné zdroje – rozpočet obce je 1 751,74 € a dotácia 32 283,00 €.
7. Pohľadávka MAGNUS CENTER, s.r.o. – odpis – predkladá Jana Vraždová
Obec Opatovce eviduje pohľadávku voči MAGNUS CENTER s.r.o. vo výške 663,88 €, ktorá
bola odovzdaná na vymáhanie exekútorovi. Na majetok uvedenej firmy bol vyhlásený
konkurz. V zmysle Zákona č. 7/2005 Z.z. je exekúcia právoplatným vyhlásením konkurzu na
majetok povinného zastavená zo zákona. To znamená, že pohľadávka je nevymožiteľná
a preto navrhujem, aby bola odpísaná z pohľadávok.
8. Rozpočet na rok 2016 – 2018 – schválenie – predkladá Jana Vraždová
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2016-2018 je zostavený v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení ďalších zákonov, §9. Bola splnená povinnosť na zostavenie viacročného rozpočtu,
návrh rozpočtu je zostavený podľa ustanovenej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet na rok
2016 až 2018 je navrhnutý ako prebytkový. Na základe nových skutočností bol do rozpočtu
oproti zverejnenému Návrhu rozpočtu zapracovaný do príjmu finančných operácií príjem
úveru (úver na krytie investície – rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie, ktorý bol
schválený uznesením OcZ), do finančných operácií –výdavkov splátka istiny úveru, do
bežného rozpočtu výdavkov splátka úrokov z úveru a do kapitálového rozpočtu výdavkov
úhrada faktúry za hore uvedenú stavbu.
Bola splnená zákonná povinnosť, návrh rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím
zastupiteľstva na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu rozpočtu neboli
vznesené žiadne pripomienky. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby predložený návrh
rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2016- 2018 schválil.
9. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce –

predkladá starostka obce
Na Obecný úrad Opatovce boli doručené tri žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku:
DHZ Opatovce – na zariadenie a vybavenie hasičskej zbrojnice a na činnosť v roku 2016,
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Opatovce – na činnosť a zabezpečenie poriadaných
podujatí v roku 2016,
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť v roku 2016.
Sme veľmi radi, že sa v našej obci začala vyvíjať činnosť záujmových združení, prispieva to
k obohateniu života v obci, ale aj konkrétnych ľudí a prispieva to aj k zlepšeniu
medziľudských vzťahov. Veľmi radi by sme podporili všetkých tak ako potrebujú k svojej
činnosti. Obec má však obmedzené finančné prostriedky, ktoré môže v rámci rozpočtu
rozdeliť na takéto účely. Navrhujem aby žiadateľom boli pridelené nasledovné finančné
čiastka, ako nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce:
DHZ Opatovce – 500 €,
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Opatovce – 500 €,
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – 500 €.



10. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –

predkladá starostka obce
Na základe schválenia nového zákona o odpadoch, je potrebné upraviť aj VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa
pôvodného zákona poplatok za drobný stavebný odpad bol stanovený spoločne v sume
poplatku za komunálny odpad. Podľa nového zákona musí byť pre drobný stavebný odpad
zavedený množstevný zber a poplatok bude stanovený za množstvo vyprodukovaného
drobného stavebného odpadu, každému kto takýto odpad vyprodukuje.
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje:
Časť tretia, článok 15:
(5) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona

o miestnych daniach, nasledovne:
Poplatok za komunálne odpady

a/ u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť
0,050 € na osobu a kalendárny deň,
b/ u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania
0,050 € na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie
Výpočet poplatku za KO za spoplatňovacie obdobie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Poplatok za drobné stavebné odpady

0,030 €/kg
Výpočet poplatku za DSO sa vykoná vždy pri vzniku a nakladaní s DSO a zaokrúhľuje sa na
eurocenty nadol.
(13) Obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok za komunálne
odpady zníži na základe žiadosti o 5 € ak poplatník je:
- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ZŤP. Poplatník, ktorý žiada
o zníženie poplatku z dôvodu držiteľa preukazu ZŤP s neobmedzenou platnosťou, žiada
o zníženie poplatku len pri vzniku dôvodu zníženia (nadobudnutie preukaz ZŤP). Nie je
potrebné žiadať každoročne, ak nenastala žiadna zmena.

- poplatník je v hmotnej núdzi.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.

Ostatné ustanovenia VZN č.2/2012 a 2/2014 ostávajú platné v pôvodnom znení
Bola splnená zákonná povinnosť, návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím

zastupiteľstva na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu neboli vznesené
žiadne pripomienky.
11. Podanie Žiadosti z PRV 2014 – 2020, podopatrenie 7.2 - predkladá starostka obce
Na základe uznesenia č. 76/2015 boli oslovení projektanti, s oprávnením projektovať
komunikácie, na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov
a miestnej komunikácie. Z časového hľadiska mohol z oslovených: Ing. Kováč, Ing. Ševčík,
Ing. Meliš a Ing. Plocha prisľúbiť vypracovanie projektovej dokumentácie len Ing. Ševčík.
V rámci prípravy projektu na pracovných rokovaniach sme hľadali možnosti dodržať limit
oprávnených výdavkov 100 000 €. Nakoniec sme sa dohodli, že projektová dokumentácia



bude riešiť miestnu komunikáciu k bytovkám a to v časti od napojenia na cestu III. triedy
TSK po novovybudovanú trafostanicu. V rámci projektu budú vybúrané staré obrubníky
a osadené nové a opravená komunikácia vyfrézovaním starého asfaltu a položením nového
asfaltového koberca. Chodníky bude potom obec rekonštruovať postupne, tak ako bude mať
k dispozícii finančné krytie. Rozhodli sme sa pre túto alternatívu z dôvodu, že chodníky
môžeme rekonštruovať postupne, čo sa u komunikácie technicky nedá.
Na základe uznesenia č. 77/2015 bola podpísaná zmluva o dielo pre vyhotovenie žiadosti
PRV 7.2 medzi obcou Opatovce a spoločnosťou JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky. V zmysle
prípravy žiadosti bolo zahájené verejné obstarávanie na výber dodávateľa.
12. Zmluva o budúcej zmluve – Organizácia zodpovednosti výrobcov - predkladá

starostka obce
Nový Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. mení systém zaužívaného zberu, narábania
a likvidácie odpadov. Zavádza nový pojem Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len
OZV), ktorá bude zabezpečovať finančné krytie nákladov na zber vyseparovaných zložiek –
plasty, papier, sklo, kov organizácii, s ktorou bude mať obec podpísanú zmluvy na likvidáciu
takéhoto odpadu. Ide o to, že obec musí mať podpísanú Zmluvu o budúcej zmluve s OZV,
(autorizácie OZV je 31.03.2016), podľa odporúčania ZMOS do 31.12.2015. Je potrebné
konzultovať s organizáciou, ktorá v obci vykonáva zber KO – Marius Pedersen, a.s., s akými
OZV oni uvažujú spolupracovať. Na obecný úrad boli doručené dve ponuky od adeptov na
OZV na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve: NATUR PACK, a.s. Bratislava a ENVI-PAK,
a.s. Bratislava. Obidve zmluvy som konzultovala s odborníkom, ktorý sa už roky venuje
odpadovému hospodárstvu a s kolegami – starostami v rámci Mikroregiónu Inovec. Na
základe uvedených konzultácií odporúčam podpísať Zmluvu o budúcej zmluve so
spoločnosťou NATUR PACK, a.s. Bratislava.
12a.Nájom pozemku - predkladá starostka obce
Na základe predbežnej dohody o nájme pozemku parcela č. 144, zastavané plochy a nádvoria,
k.ú. Opatovce (pozemok oproti budove obecného úradu), obec dala tento pozemok upratať
a čiastočne vyrovnať. Na jar by sa tam vybudovala spevnená plocha položením betónových
kociek, ktoré nám zostali po úprave miestnej komunikácie po vybudovaní kanalizácie,
na ostatnú plochu by sa zasadila tráva. Obec bude tento pozemok udržiavať – kosiť. Takýmto
riešením by sa vzhľad obce v časti pri obecnom úrade vylepšil. Je potrebné predložiť návrh
Zmluvy o nájme vlastníkom pozemku. Na základe konzultácie so znalcom, (ktorý
vypracováva znalecké posudky na určenie ceny pre predaj, kúpu, nájom pozemkov)
navrhujem nájom vo výške 0,50 €/m2, a nájomný vzťah uzavrieť na dobu neurčitú, najmenej
však na 10 rokov.
12b.Zásady odmeňovania poslancov OcZ - predkladá starostka obce
Na základe skúseností, že niekedy je pre poslanca výhodnejšie keď sa vzdá odmeny (ako napr.
predčasný dôchodca), je potrebné v dokumente Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Opatovciach, v Čl. 2 doplniť bod 5. poslanec OcZ sa môže odmeny za výkon
funkcie vzdať. Ostatné ustanovenia dokumentu ostávajú platné v pôvodnom zmení.
12c.Dátové centrum obcí a miest - predkladá starostka obce
Obec Opatovce je spolu s 1500 obcami a mestami Slovenska súčasťou národného projektu
Dátové centrum obcí a miest, ktorého hlavným cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie
služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Bola zrealizovaná
implementácia a nastáva spustenie rutinnej prevádzky tohto systému. Z uvedeného dôvodu je
potrebné podpísať Zmluvu o pripojení k IS DCOM od 01.01.2016. Podpísaním tejto zmluvy
sa začína dlho pripravované obdobie elektronizácie. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
a poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby IS DCOM bez nároku na odmenu.
13. Rôzne - predkladá starostka obce



- Ocenenie ku Dňu kultúrno-osvetových pracovníkov
V rámci Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov v októbri 2015 bola Ďakovným listom, ktorý
udeľuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ocenená Mgr. Katarína Bohušová za
desať rokov vedenia-písania kroniky obce Opatovce. Ocenenie si prevzala z rúk predsedu
TSK Ing. Bašku a pracovníkov TNOS. Dovoľte mi, aby som aj ja poďakovala Mgr. Kataríne
Bohušovej za príkladnú prácu kronikárky a k oceneniu jej srdečne zablahoželala.

- Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotila rok 2014 a 2015 z hľadiska investícií. Našej
obci sa v týchto dvoch rokoch podarilo zrealizovať investície v hodnote cca 327 000 €.
(dofinancovanie kanalizácie, vybudovanie nových inžinierskych sieti na novootvorenej
miestnej komunikácii, rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie, stavebné úpravy
v pohostinstve, vybudovanie betónovej plochy pri viacúčelovom športovom ihrisku...) Z tejto
sumy až 237 000 € obec financovala z vlastných zdrojov, len 90 000 € formou úveru, ktorý
predstavuje len 24,3% z celkových investičných nákladov. Myslím si, že môžeme byť právom
hrdí na to, že sme zvládli také investície a ich zrealizovaním zvýšili kvalitu bývania v našej
obci a zabezpečili jej rozvoj. Popri tom obec zabezpečila bežnú údržbu verejných
priestranstiev, verejnej zelene a všetky ďalšie služby a práce potrebné na zabezpečenie chodu
obecného úradu a obce.
14. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za
spoluprácu v roku 2015, zaželala všetkým krásne a pokojné Vianoce a veľa zdravia a šťastia
do nového roku 2016 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Opatovciach, dňa 16.12.2015

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Monika Ernestová ......................................

Ing. Benjamín Vasko ......................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 16.12.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

podanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na Enviromentálny fond
na vybavenie domácností kompostérmi
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

odpísať pohľadávku voči MAGNUS CENTER s.r.o. vo výške 663,88 €, z pohľadávok
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2016
b e r i e n a v e d o m i e

návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2017-2018
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce:
DHZ Opatovce – 500 €, na vybavenie hasičskej zbrojnice a na činnosť v roku 2016,
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Opatovce – 500 €, na činnosť a zabezpečenie
poriadaných podujatí v roku 2016,
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – 500 €, na činnosť v roku 2016.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

podpísať Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou NATUR PACK, a.s. Bratislava,
IČO: 35 979 798
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu o nájme pozemku parcela č. 144, zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Opatovce s nájmom vo výške 0,50 €/m2, na dobu neurčitú, najmenej však na 10 rokov.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach, v Čl. 2 doplniť bod
5. poslanec OcZ sa môže odmeny za výkon funkcie vzdať
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zmluvu o pripojení k IS DCOM od 01.01.2016 medzi obcou Opatovce a DataCentrum
elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, Bratislava, IČO: 45 736 359
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 16.12.2015

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Monika Ernestová......................................

Ing. Benjamín Vasko ......................................


