Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 10.02.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richar Bulko,
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ
Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: 1 – Monika Ernestová
Ospravedlnení poslanci: 1 – Monika Ernestová
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,00 h.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Výber dodávateľ na spracovanie ÚPN Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opatovce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obce na rok 2016
7. ÚPSVaR – § 50 Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti – Žiadosť a
zmluva
8. Ministerstvo financií SR – žiadosť o finančný príspevok
9. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2016
10. Plán stavebných prác na rok 2016
10a.Rozpočtové opatrenie - rozpočet 2016
11. Pohľadávky
12. Marcela Kvasnicová – žiadosť
12aSpráva o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2015
13. 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: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 10a, - Rozpočtové opatrenie - rozpočet
2016, 12a. – Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2015, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 16.12.2015 mali formu berie na vedomie a schvaľuje.
5. Výber dodávateľ na spracovanie ÚPN Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opatovce
– predkladá starostka obce
Na základe uznesenia č. 72/2015 zo dňa 23.09.2015, bola pripravená Výzva na predkladanie
cenových ponúk „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, Doplnok č. 1 – Územný
plán Opatovce“. V zmysle §9, ods.9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a Smernice starostky
obce č. 1/2015 o verejnom obstarávaní, dňa 18.01.2016 bola uvedená výzva zaslaná trom
subjektom: JMB Technics, s.r.o., Šoltésovej 1673, Považská Bystrica, Ing. arch. Tatiana
Nosková, Štúrova 870/20, Liptovský Mikuláš, ARCH. STUDIO, Ing. arch. Janina
Balušíková, Stred 56/45-5, Považská Bystrica. Na základe zaslania výzvy bola na Obecný
úrad v Opatovciach doručená jedna cenová ponuka: JMB Technics, s.r.o., Šoltésovej 1673,
Považská Bystrica – 3 150 €.
Na základe uvedeného navrhujem schváliť Zmluvu o dielo č. 1/2016 na vypracovanie
územnoplánovacej dokumentácie „Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opatovce“ medzi
Obcou Opatovce ako objednávateľom a JMB Technics, s.r.o. ako spracovateľom.
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obce na rok
2016 – predkladá starostka obce
Podľa zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí (ďalej len zákon) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie
dotácie aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15.01.2016
do 28.02.2016. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15.05.2016, pričom úspešný
žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do
15.11.2016. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí
pre rok 2016 je 610 000 €. Navrhujem, aby obec Opatovce požiadala o dotáciu na spracovanie
Doplnku č. 1 – Územný plán obce Opatovce.
7. ÚPSVaR – § 50j Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti – Žiadosť
a zmluva – predkladá starostka obce
Tak ako po minulé roky Obec Opatovce má záujem aj v roku 2016 požiadať ÚPSVaR
o príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa 50j.
8. Ministerstvo financií SR – žiadosť o finančný príspevok – predkladá starostka obce
V zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie podľa §2 Výnosu Ministerstva financií
SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti
Ministerstva financií SR, individuálne potreby obcí na rok 2016 navrhujem zaslať žiadosť na
v tabuľke uvedené stavebné práce.
Stavebné práce - názov
Zmena vykurovania v budove OcÚ

Výmena okna – 2 kusy a dverí KD

Spôsob financovania
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce

Predpokladané financie: €

2 300

9. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v roku 2016 – predkladá
starostka obce
Názov podujatia
Detský karneval
Obecná zabíjačka
Stavanie mája
MDD
Kultúrne leto
Mariášový a šachový turnaj

Termín konania
31.01.2016
06.02.2016
30.04.2016
29.05.2016
júl-august 2016
júl-august 2016

Poznámka
zrealizované
zrealizované

Hodová zábava
Mesiac úcty k starším
Vítanie detí do života
Mikuláš
Vianočná besiedka

17. alebo 18.09.2016
október 2016
november /2016
05.12.2016
18.12.2016

10. Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2016 – predkladá starostka obce
Stavebné práce - názov
Dofinancovanie Rekonštrukcie MK
Záhumnie v zmysle zmluvy
Environmentálny fond, kompostéry dofinancovanie
Realizácia kanalizačnej prípojky OcÚ,
Pohostinstvo
Verejné osvetlenie – nová miestna
komunikácie (IS a MK Opatovce)
Osadenie dopravných značiek
Úprava pozemku – nájomná zmluva, oprava
zámkovej dlažby pri bytovke
Nábytok do kancelárií obecného úradu

Spôsob financovania
Z rezervného fondu

Z rezervného fondu
spolu

3 300
31 900

Stavebné práce - názov
Zmena vykurovania v budove OcÚ

Spôsob financovania
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce

Predpokladané financie: €

Výmena okna – 2 kusy a dverí KD

Predpokladané financie: €
19 990

Rozpočet obce

1 760

Rozpočet obce

400

Z rezervného fondu
Rozpočet obce
Rozpočet obce

5 300
750
400

2 300

10a.Rozpočtové opatrenie č.1 - rozpočet 2016 – predkladá starostka obce
Rozpočtové opatrenie rieši v príjmovej časti refundáciu z ÚPSVaR, vo výdavkovej časti
financovanie prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020,
opatrenie 7, podopatrebie 7.2 – „rekonštrukcia MK, Opatovce, verejné obstarávanie na výber
dodávateľa na uvedenú stavbu, mzdu a odvody zamestnanca z ÚPSVaR, § 50j. Všetky tieto
aktivity boli prerokované a schválené na zasadnutiach OcZ.
11. Pohľadávky – predkladá starostka obce
Celkové pohľadávky obce tvorené poplatkom za komunálny odpad a dane z nehnuteľností
predstavujú finančnú čiastku:
Rok 201114,01 €
Rok 201273,20 €
Rok 2013 72,04 €
Rok 2014 - 124,07 €
Rok 2015 - 3 706,38 €
Celkovo
3 989,70 €
Všetkým dlžníkom bola zaslaná výzva na uhradenie pohľadávky. V prípade, že tieto
pohľadávky nebudú na základe výzvy uhradené, bude musieť obec pristúpiť k vymáhaniu
pohľadávok exekúciou.
12. Marcela Kvasnicová – žiadosť – predkladá starostka obce

Pani Marcela Kvasnicová opätovne požiadala o umiestnenie lampy verejného osvetlenia pri
svojom rodinnom dome č. 59 z dôvodu, že nie osvetlené celé okolie domu. V obci je princíp
umiestnenia svietidiel verejného osvetlenia tak, že lampy sú umiestnené na každom druhom
elektrickom stĺpe. V prípade, že sa jedná o križovatku, alebo nebezpečný tmavý kút, môže
byť umiestnená lampa aj na každom stĺpe. So zaslaním pozvánky na zasadnutie OcZ, som
Vás požiadala, aby ste si pozreli, aké sú podmienky osvetlenia miestnej komunikácie pri
dome pani Kvasnicovej, či tam vzniká tmavý nebezpečný priestor, ktorý teba riešiť
umiestnením lampy verejného osvetlenia, alebo ide len o klasický kužeľ svietivosti medzi
dvoma umiestnenými svietidlami.
Z dôvodu preverenia potreby umiestnenia svietidla bude tento bod opätovne riešený na
ďalšom zasadnutí OcZ.
12aSpráva o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 – predkladá starostka
obce
V súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov
a vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie č. 2/2008 čl.2, bod 1, starostka obce
prikázala vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2015. Následne menovala
inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Iveta Mondeková - predseda komisie, Monika
Ernestová - člen komisie a Ing. Richard Bulko - člen komisie. Inventarizácia majetku bola
vykonaná k 31.12.2015. 20.01.2016 bol odovzdaný Inventarizačný zápis spolu so všetkými
príslušnými dokladmi. Súčasťou inventarizačného zápis je aj návrh na vyradenie majetku. Ten
bude predložený vyraďovacej komisii. Stav majetku obce:
k 01.01.2014
1 035 502,03 €
k 31.12.2015
1 287 632,76 €
nárast
252 130,51 €
13. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 10.02.2016
Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková ......................................
Ing. Richard Bulko

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 10.02.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Zmluvu o dielo č. 1/2016 na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Doplnok č. 1 –
Územný plán obce Opatovce“ medzi Obcou Opatovce ako objednávateľom a JMB Technics,
s.r.o. IČO 47 625 210 ako spracovateľom, cena diela 3 150 €
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu Doplnok č. 1 –
Územný plán obce Opatovce, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na rok 2016
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opatovce, proces spracovania nebude trvať dlhšie ako 3
roky od podpisu zmluvy so spracovateľom
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
-podanie žiadosti Obcou Opatovce na ÚPSVaR o príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej
zamestnanosti podľa § 50j
- podpis zmluvy medzi obcou Opatovce a ÚPSVaR
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu podľa §2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441
z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR, individuálne
potreby obcí na rok 2016 na:
Stavebné práce - názov
Zmena vykurovania v budove OcÚ

Výmena okna – 2 kusy a dverí KD

hlasovanie: za – 4

proti – 0

Spôsob financovania
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce
Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce

zdržal sa – 0

Predpokladané financie: €
Doplní sa po vypracovaní PD

2 300

Uznesenie č. 6/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2016
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Plán stavebných prác na rok 2016
hlasovanie: za – 4
proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Rozpočet 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupitelstvo
berie na vedomie
informáciu o výške pohľadávok za dane z nehnuteľností a komunálny a drobný stavebný
odpad za roky 2011 až 2015
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupitelstvo
berie na vedomie
správu o vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2015
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 10.02.2016

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková ......................................
Ing. Richard Bulko

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

