Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.12.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Ing. Benjamín Vasko
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ
Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,30 h.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Opatovce na 1. polrok 2017
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Opatovce za rok 2015
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 Obce Opatovce, o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce
10 Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019
11. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v roku 2017
11a.Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a
miest
12. 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. Richard Bulko, Ing. Benjamín Vasko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 11a.Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení
k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 21.09.2016 a 07.11.2016 mali formu berie na vedomie
a schvaľuje.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole – predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Opatovce Správu č. 2/2016
o výsledkoch kontroly za obdobie od január 2016 do november 2016.
Kontrola pohľadávok obce za rok 2016
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Opatovce

Vedúci kontrolovaného subjektu: pani starostka Janka Horňáková
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Opatovce, dňa 10.11.2016
Kontrolované obdobie:
rok 2016/ mesiace január až november 2016
Cieľom kontroly bolo: kontrola pohľadávok a to daň z nehnuteľností, komunálny odpad, daň
za psa. Výsledok kontroly: určenie a zaslanie výziev o nedoplatkoch určeným osobám.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Opatovce na 1. polrok 2017 –
predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s §18f, ods.1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I.
polroku 2017 zameraná na činnosti podľa predloženého plánu.
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Opatovce za rok 2015 –
predkladá starostka obce
SPOLAUDIT, s.r.o. , Považská Bystrica vykonal audit účtovnej závierky obce Opatovce za
rok 2015. Podľa nich účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Opatovce k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia
zachyteného v poznámkach účtovnej závierky neboli zistené skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 - predkladá hlavná kontrolórka obce
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2016 predstavuje 110480 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 9540 €, 4. zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje 127350 €.
Kapitálové príjmy – rozpočet 0 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje 2205 €, 4. zmena
rozpočtu na rok 2016 predstavuje 2205 €.
PRÍJMY spolu predstavujú - rozpočet 200480€, 4. zmena rozpočtu – 256555 €.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2016 predstavuje 96260€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 1830 €, 4. zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje 113143 €.
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2016 predstavuje 90000 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje – 3150 €, 4. zmena rozpočtu predstavuje – 122210 €.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2016 predstavuje 10800€, návrh na 4. zmenu
rozpočtu predstavuje 450 €, 4. zmena rozpočtu predstavuje 12750 €.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet 197060 €, 4. zmena rozpočtu – 248103 €.
Hospodárenie celkom +8452 €.
Vzhľadom k tomu, že obec plánuje zmenu plánovaných výdavkov obce, s cieľom plniť
zámery a ciele obce a odhady príjmov obce, navrhujem schválenie návrhu rozpočtového
opatrenia. Rozpočtové opatrenie bolo zverejnené v zmysle zákona.
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 Obce Opatovce, o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Opatovce - predkladá starostka obce
Obec Opatovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Opatovce. Cieľom VZN je kompletnosť dokumentu bez dodatkov a úprava jednotlivých
sadzieb miestnych daní a miestneho poplatku. Pri daniach z nehnuteľností je rešpektované
pravidlo zatváranie nožníc t.z. zmenšovanie rozdielu medzi fyzickými a právnickými osobami,
zvyšuje sa miestna daň za psa z 5 € na 10 €. Čo sa týka miestneho poplatku za komunálny
odpad dochádza k miernemu zvýšeniu poplatku na obyvateľa, z pôvodného 0,050 € na osobu

a kalendárny deň, na 0,055 € na osobu a kalendárny deň. Je to z dôvodu, že obec dopláca
z rozpočtu obce na narábanie a likvidáciu s komunálnym odpadom viac ako 20%.
10 Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 - predkladá hlavná kontrolórka obce
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2017 – 2019 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami. So zákonom číslo 583/2004 § 9 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ďalších zákonov a opatrení
Ministerstva Slovenskej republiky a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola splnená povinnosť na zostavenie
viacročného rozpočtu. Návrh rozpočtu je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie
ustanovenej MF SR.
Rozpočet obce na rok 2017 je stanovený ako prebytkový a to 4210€.
Bežné výdavky
104190€
Kapitálové výdavky
1800€
Finančné operácie výdavkové
11400€
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
117390€
Bežné príjmy
121600€
Kapitálové príjmy
0€
Finančné operácie príjmové
0€
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU
121600€
Rozpočet obce na rok 2018 je stanovený ako prebytkový a to 3120€.
Bežné výdavky
106420€
Kapitálové výdavky
0€
Finančné operácie výdavkové
11500€
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
117920€
Bežné príjmy
121040€
Kapitálové príjmy
0€
Finančné operácie príjmové
0€
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU
121040€
Rozpočet obce na rok 2019 je stanovený ako vyrovnaný.
Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením navrhovaný rozpočet bol zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. K návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
neboli vznesené žiadne požiadavky od obyvateľov obce.
Záver – odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu pre obec
Opatovce na rok 2017 a vziať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019.
11. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v roku 2017 - predkladá starostka obce
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce na
činnosť v roku 2017 od Speváckeho súboru Opatovčan, n.o., JDS ZO Opatovce a DHZ
Opatovce. Obec má záujem o rozvoj záujmovej činnosti a medziľudských vzťahov, k čomu
prispieva aj činnosť týchto organizácií. Navrhujem, aby obec podporila tieto subjekty
nenávratným finančným príspevkom z rozpočtu obce, tak ako v roku 2016 t.j. sumou 500 €
pre každú organizáciu.
11a.Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a
miest - predkladá starostka obce
Obec Opatovce má podpísanú zmluvu s DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS), ktorej predmetom je zabezpečenie elektronizácie verejnej správy, cena za
plnenie predmetu zmluvy je bez nároku na odmenu, teda bezplatne. V októbri 2016 nám bol
doručený Dodatok č. 1 tejto zmluvy, v ktorom je napísané, že DEUS je záujmové združenie
právnických osôb, ktorého zakladateľmi a jedinými členmi sú Ministerstvo financií SR

a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). DEUS je správcom IS DCOM. Mení sa aj
článok ceny za plnenie predmetu zmluvy a to tak, že používateľ – obec prispieva na činnosť
správcu IS DCOM teda DESU prostredníctvom mimoriadneho členského príspevku do
ZMOS. Výška príspevku je stanovená na roky 2017-2019 vo výške 1 € na obyvateľa.
17.10.2016 som zaslala na DEUS žiadosť o poskytnutie informácií, že nám IS DCOM bude
zabezpečovať v daniach a poplatkoch a v evidencii obyvateľov potrebné služby, tak ako
zabezpečuje program URBIS.
Na uvedenú žiadosť nebola písomná odpoveď, prebehla telefonická komunikácia, v ktorej
bolo prisľúbené, že všetky požiadavky, tak ako máme zabezpečené teraz bude zabezpečovať
aj IS DCOM. Vzhľadom na to, že obec musí v rámci elektronizácie verejnej správy
zabezpečiť uvedenú elektronizáciu v rámci obce, musíme vybrať spoločnosť, ktorá nám
uvedenú službu zabezpečí. Nakoľko už rok spolupracujeme s DEUS, navrhujem podpísať
Dodatok č. 1 zmluvy, ktorý rieši podmienky na roky 2017-2019. Zotrvanie v zmluve môže
obec kedykoľvek prehodnotiť.
12. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancovi Eduardovi Slávkovi za darované stojany na bicykle ku
kultúrnemu domu. Poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za
spoluprácu v roku 2016, zaželala všetkým krásne a pokojné Vianoce a veľa zdravia a šťastia
do nového roku 2017 a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Opatovciach, dňa 14.12.2016
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko......................................
Ing. Benjamín Vasko ............................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.12.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Opatovce na 1. polrok 2017
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Výrok audítora SPOLAUDIT, s.r.o. , Považská Bystrica o vykonaní auditu účtovnej závierky
obce Opatovce za rok 2015
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm. a),
b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 Obce Opatovce, o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2017
berie na vedomie
návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2018-2019
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce:
DHZ Opatovce – 500 €, na vybavenie hasičskej zbrojnice a na činnosť v roku 2017,
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Opatovce – 500 €, na činnosť a zabezpečenie
poriadaných podujatí v roku 2017,
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – 500 €, na činnosť v roku 2017.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 51/2016
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 Zmluvy č. ZLP.2016-0057 s DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 14.12.2016
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko......................................
Ing. Benjamín Vasko ............................................

