Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.06.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: 1- Eduard Slávka
Ospravedlnení poslanci: 1 –Eduard Slávka
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,30 h.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesenia
Vyraďovacia komisia – predloženie zápisu z vyradenia majetku obce Opatovce
Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, na území obce Opatovce
7. Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečiťovanie ovzdušia na území obce Opatovce
8. Záverečný účet obce Opatovce za rok 2015
9. Rozpočtové opatrenie č. 2
9a. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – ZŠ J. Lipského Trenč. Stankovce
10. Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci – stavebný zákon
11. Zmluva o spolupráci - elektroodpad
12. Komisia OcZ pre bývanie - Zápisnica
13. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - ponuka
14. Rôzne: kultúrne leto
15. 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, Monika Ernestová
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 9a. Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok – ZŠ J. Lipského Trenč. Stankovce, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce

Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupitelstvo
poveruje
starostku obce na prípravu predaja parc. Reg, „E“ č. 601/11, k.ú. Opatovce z dôvodu žiadosti
M. Marcináta.
Na základe uznesenia som dala vypracovať cenovú ponuka na geometrický plán, ktorý je
potrebný pre prevod majetku. Ďalšie kroky budú urobené po nadobudnutí právoplatnosti
dedičského rozhodnutia.
5. Vyraďovacia komisia – predloženie zápisu z vyradenia majetku obce Opatovce
Predkladá Mgr. Iveta Mondeková, predsedkyňa vyraďovacej komisie
Na základe Smernice č. 1/2014, čl. 2, bod 1 predkladám návrh na vyradenie nepotrebného,
prebytočného a nepoužiteľného majetku obce Opatovce v zmysle Zápisu vyraďovacej
komisie zo dňa 15.04.2016.
6. Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, na území obce Opatovce - - predkladá starostka obce
Obce Opatovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva všeobecne
záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Opatovce. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej
tabuli obce Opatovce a na webovej stránke obce, neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny
od občanov. Nadobudnutím účinnosti tohoto VZN sa ruší platnosť VZN č. 3/2012 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 23.11.2012 vrátane jeho
dodatkov.
7. Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečiťovanie ovzdušia na území obce Opatovce - predkladá starostka obce
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2
zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5
zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva všeobecne záväzné
nariadenie obce o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce
Opatovce. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce Opatovce a na
webovej stránke obce, neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny od občanov. Nadobudnutím
účinnosti tohoto VZN sa ruší platnosť VZN č. 2/2010.
8. Záverečný účet obce Opatovce za rok 2015 – predkladá Jana Vraždová
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom
rozpočtovom roku 2015, ktorým sa riadi financovanie obce. Obec zostavila rozpočet podľa
zákona číslo 583/2004 Z. z. a podľa ustanovenia §10 ods. 7 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce bol schválený OcZ 29.10.2014 uznesením č. 54/2014. V priebehu roka bol
zmenený dvakrát a to: prvá zmena schválená dňa 10.06.2015 uznesením č. 41/2015, druhá
zmena schválená dňa 29.09.2015 uznesením č. 61/2015. Rozpočet na rok 2015 bol zostavený
ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2015 bolo na 81%, rozpočet 358570 € a skutočné príjmy
290227,78 €. Výdavky k 31.12.2015 – rozpočet 357500 €, skutočnosť 255421,54€, čo
predstavuje 71% čerpanie. Prebytok hospodárenia obce k 31.12.2015 v sume 117562,35 EUR
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol

v rozpočtovom roku 2015 použitý na vysporiadanie schodku finančných operácií 82613,65 €
Zostatok z bežného a kapitálového rozpočtu v sume 34948,70 EUR, navrhujeme použiť na
tvorbu rezervného fondu 34948,70 €.
Navrhujem aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 34948,70 €.
Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní.
K záverečnému účtu neboli od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky. Kompletná
správa je prílohou zápisnice zo zasadnutia OcZ.
9. Rozpočtové opatrenie č. 2 - predkladá Jana Vraždová
Rozpočtovým opatrením sú riešené nerozpočtované a navýšené príjmové a výdavkové
položky a rozpočtu. Najväčšia položka u výdavkov je realizácia nového verejného osvetlenia
a splátka za rekonštrukciu miestnej komunikácie v zmysle zmluvy. V príjmovej časti prevod
z rezervného fondu.
9a. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – ZŠ J. Lipského Trenč. Stankovce –
predkladá starostka obce
Dňa 14.06.2016 doručila ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výške 300 € pri príležitosti 60 výročia oslavy školy, 250 výročia
narodenia a 190 výročia úmrtia J. Lipského. Vzhľadom na to, že obec pri tvorbe rozpočtu
neevidovala žiadne žiadosti o nenávratné finančné príspevky, v tejto položke rozpočtu je
rozpočtovaných len 100 €.
10. Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci – stavebný zákon - predkladá starostka obce
Dodatkom ku Zmluve na zabezpečenie výkonu stavebného zákona bolo riešené navýšenie
poplatku na 0,36 €/obyvateľa/mesiac.
11. Zmluva o spolupráci – elektroodpad - predkladá starostka obce
V zmysle novej legislatívy o odpadoch boli doručené na obec dva návrhy zmlúv na
zabezpečenie nakladania s elektroodpadom a použitými prenosnými batériami
a akumulátormi. Zmluvu o dielo predložila spoločnosť METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Príboj, Slovenská Ľubča a Zmluvu o spolupráci spoločnosť NATUR-PACK, a.s. Bratislava.
12. Komisia OcZ pre bývanie – Zápisnica – predkladá predseda komisie
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 15.06.2016 posúdila žiadosť
o pridelenie nájomného bytu a žiadosť o výmenu bytu za väčší v prípade jeho uvoľnenia
doručené na Obecný úrad v Opatovciach od Adriany Chudej, Opatovce č. 53, Lucii Bujnej
a Radoslava Pěchotu, Opatovce č. 66. Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila
žiadosti z hľadiska úplnosti, správnosti a dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu.
Žiadateľka spĺňa podmienky na pridelenie nájomného bytu a vzhľadom na to, že sa od
1.8.2016 uvoľní rozlohou väčší byt ako majú teraz v nájme Lucia Bujná a Radoslav Pěchota
jej možné obe žiadosti vybaviť kladne.
13. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – ponuka - predkladá starostka obce
Na minulom zasadnutí OcZ sme prerokovali ponuku Spoločnosti AE group, s.r.o. Piešťany na
rekonštrukciu verejného osvetlenia výmenou výbojkových svietidiel za LED svietidlá,
formou financovania cez úsporu spotreby elektrickej energie na obdobie 10 rokov. Uvedená
spoločnosť doručila vyjadrenie Ministerstva financií k metodike účtovania a započítavania
dodávateľských úverov a dlhodobých finančných záväzkov do celkového dlhu obcí.
Na základe preverenia zaťaženia obce finančným záväzkom na desať rokov a taktiež
posúdením stavu existujúceho verejného osvetlenia, poslanci rozhodli, že momentálne obec
nebude rekonštrukciu verejného osvetlenia realizovať.
14. Rôzne: kultúrne leto - predkladá starostka obce

V mesiacoch júl – august sa v katastri našej obce koná viacero podujatí: 7.-9.7.2016 festival
Pohoda, 29. 30.7.2016 hudobný festival na Čarde ryby, 1.- 4.9.2016 6. ročník benefičného
hudobného festivalu na Čarde ryby. 16. a 17.7.2016 je púť na Skalke, ktorej sa zúčastňuje
veľa našich občanov. Obec sa rozhodla, že v rámci kultúrneho leto uskutoční vystúpenie
Spevácke súboru Opatovčan, ktoré bude v rámci konaného Anna bálu 23.7.2016, ktorého
organizátorom je DHZ Opatovce. Obec Opatovce podporí toto podujatie financovaním
mobilných WC a zastrešenia pódia.
15. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 15.06.2016
Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková,......................................
Monika Ernestová..............................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.06.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce v zmysle Zápisu vyraďovacej
komisie zo dňa 15.04.2016.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, na území obce Opatovce a ruší platnosť VZN č. 3/2012 o
nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 23.11.2012
vrátane jeho dodatkov
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečiťovanie
ovzdušia na území obce Opatovce Obecné a ruší platnosť VZN č. 2/2010
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 34948,70 €.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2 rozpočtu na rok 2016
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie rezervného fondu na krytie investičných nákladov vo výške 34 000 €
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach nenávratný finančný príspevok vo výške 100 €
pri príležitosti 60 výročia oslavy školy, 250 výročia narodenia a 190 výročia úmrtia J.
Lipského

hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o navýšení poplatku na výkonu stavebného zákona na 0,36 €/obyvateľa/mesiac.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie nakladania s elektroodpadom a použitými prenosnými
batériami a akumulátormi so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie o pridelení a výmene nájomného bytu
hlasovanie: za –4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
rekonštrukciu verejného osvetlenia výmenou výbojkových svietidiel za LED svietidlá,
formou financovania cez úsporu spotreby elektrickej energie na obdobie 10 rokov
hlasovanie: za –4
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 15.06.2016
Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková,......................................
Monika Ernestová..............................................

