
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 13.12.2017 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Monika Ernestová, Ing. Benjamín Vasko
Zapisovateľka: Jana Vraždová

Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ

Ing. Benjamín Vasko
Neprítomní poslanci: 1 - Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Ospravedlnení poslanci: 1 - Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,15 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
6a. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018
7. Vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017
8. Riešenie priestorov na predaj základných potravín - informácia
9. Zmena spôsobu zberu plastov - informácia
10. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
11. ÚPSVaR – vytvorenie pracovného miesta v rámci národného programu – Praxou k zamestnaniu
12. Žiadosť o vysporiadanie podielového vlastníctva pozemku – Ing. Pilková
13. Žiadosť o kúpu pozemku – DALITRANS, s.r.o.
14 Žiadosť (nájomný byt) – Adriana Chudá
15. MAS Inovec – udelenie štatútu, príprava projektov
15a.Detská cyklomapa – ponuka
16. 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: Monika Ernestová, Ing. Benjamín Vasko,
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 6a. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1.
polrok 2018, 15a.Detská cyklomapa – ponuka bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenie prijaté na zasadnutí OcZ 18.10.2017 :
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a

vstúpiť do rokovania s OZV – NATURPACK, a.s. o možnosti zmeny systému separovaného zberu
plastov z kontajnerového na vrecový.
Výsledok rokovania – bod č. 8 tejto zápisnice
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 – predkladá hlavná kontrolórka obce
Stanovisko k rozpočtu Obce Opatovce na roky 2018 – 2020



Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2018 – 2020 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 2018 je stanovený ako prebytkový a to 1.175 €.

 Bežné výdavky 123.635 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.500 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 135.135 €

 Bežné príjmy 136.310 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 136.310 €

Rozpočet obce na rok 2019 je stanovený ako prebytkový a to 7.250 €.
 Bežné výdavky 111.540 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.600 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 123.140 €

 Bežné príjmy 130.390 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 130.390 €

Rozpočet obce na rok 2020 je stanovený ako prebytkový a to 5.160 €.
 Bežné výdavky 113.630 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.600 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 125.230 €

 Bežné príjmy 130.390 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 130.390 €

Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením navrhovaný rozpočet bol zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Ku návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 neboli
vznesené žiadne požiadavky od obyvateľov obce.
Záver – odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu pre obec Opatovce
na roky 2018 – 2020.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – predkladá hlavná kontrolórka obce
Bežné príjmy
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2017 predstavuje 124450€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
11590€, 3. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 136040€.
Finančné operácie – rozpočet na rok 2017 predstavuje 20000€, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 3. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 20000€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 156040€.
Bežné výdavky
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 110250€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
5946€, 3. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 116196€.



Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 11950€, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 11340€, 3. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 23290€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2017 predstavuje 11400€, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 3. zmena rozpočtu predstavuje 11400€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 150886€.
Hospodárenie celkom +5154€.
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 č. 03/2017.
Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením bolo rozpočtové opatrenie č. 3 zverejnené
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Neboli vznesené žiadne požiadavky od obyvateľov
obce.
6a. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018 – predkladá hlavná kontrolórka obce
Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej
kontrolórky obce zameraná v 1. polroku 2018 na nasledovné kontroly a úlohy:
Kontrolná činnosť:

- Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách samosprávy a ich súlad s vypracovaným Záverečným účtom obce za rok 2017

- Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- Kontrola zaradenia zamestnancov
- Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,

Plnenie úloh HK:
- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
- Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
- Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017
- Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ,
- Účasť na zasadnutiach OcZ

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2018 sa bude riadiť § 18e zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:

- Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc
obce a OcÚ

- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch
a školeniach

Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením bol plán zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým. K návrhu Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok
2018 neboli vznesené žiadne pripomienky od obyvateľov obce.
7. Vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 – predkladá starostka obce
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútorného
predpisu na vykonanie inventarizácie č. 2/2008 Čl. 2, bod 1 prikazuje vykonať riadnu inventarizáciu
majetku obce Opatovce ku dňu 31.12.2017. Menujem inventarizačnú komisiu v zložení Mgr. Iveta
Mondeková, Monika Ernestová, Ing. Richard Bulko.
8. Riešenie priestorov na predaj základných potravín - informácia– predkladá starostka obce
Na zasadnutí OcZ 18.10.2017 bolo riešené zabezpečenie priestoru pre predaj základných potravín
v obci. Bolo navrhnuté osadenie zatepleného dreveného stánku na pozemku parc. Reg „E č. 601/11 za
hasičskou zbrojnicou s celkovými nákladmi (podľa cenovej ponuky) cca 6800 €. Ďalšou z možností
bolo vytvoriť priestor pri kultúrnom dome obostavaním oceľovej konštrukcie, ktorá teraz tvorí
zastrešenú terasu pre pohostinstvo a osloviť prevádzkovateľa pohostinstva s ponukou, aby
zabezpečoval aj predaj základných potravín. Starostka obce preverí finančnú náročnosť tohto návrhu
a bude realizovať finančne menej náročné riešenie. Na základe predpokladanej finančnej kalkulácie ,
ktorú vypracoval Eduard Slávka, starostka obce vykonala verejné obstaranie formou prieskumu trhu –
podlimitná zákazka §9 zákona o verejnom obstarávaní. Oslovené boli dve stavebné firmy, ktoré
predložili aj cenové ponuky, Igor Bulko, Opatovce 110, FERO, s.r.o. Veľké Bierovce 216. Obe firmy
predložili cenové ponuky, z ktorých bola finančne výhodnejšia cenová ponuka od Igora Bulku. Na
základe objednávky bolo zrealizované vytvorenie priestoru pre predaj základných potravín pri



kultúrnom dome. Starostka obce oslovila prevádzkovateľa pohostinstva s ponukou, aby zabezpečoval
v tomto priestore predaj základných potravín, ten však nemal záujem. Predaj základných potravín tak
naďalej zabezpečuje HEGLAS Mníchova Lehota.
9. Zmena spôsobu zberu plastov - informácia– predkladá starostka obce
Na základe uznesenia OcZ č. 48/2017 zo dňa 18.10.2017 starostka obce vstúpila do rokovania
s OZV – NATURPACK, a.s. o možnosti zmeny systému separovaného zberu plastov
z kontajnerového na vrecový. V OZV prehodnotili náš návrh vo veci zmeny a zasielali nám
prepočty litrov z kontajnerov na vrecia:
V súčasnosti je v obci Opatovce 6 ks 1100 l kontajnerov, ktoré sú vyvážané 26 x/rok čo je 171 600
l/rok. Pri možnom prechode na vrecový systém, (aj z pohľadu NATUR-PACKu najčistejší a adresný)
by vo vašej obci vychádzali pri počte 160 domových čísle a objeme vreca 120 l - 9 ks/vriec/rok/
domácnosť. Prepočítané na obyvateľa (počet obyvateľov 415) je to 413,5l/rok/obyvateľ. V zmysle
prílohy. Č. 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. je štandard zberu stanovený : rok 2017 120l/obyvateľ /rok

rok 2018 350l/obyvateľ/rok.
Z uvedeného vyplýva, že v našej obci už napĺňame stanovený štandard zberu aj na rok 2018.
Je treba zvážiť zavedenie vrecového zberu plastov z dôvodu, že jedna domácnosť dokáže napríklad za
mesiac naplniť aj tri vrecia kým iná jedno. Bojím sa že pri rozdelení vriec na domácnosť sa nám
v prípade tých, čo budú mať plastového odpadu viac, začne tento povaľovať kade tade v okolí obce,
alebo ho budú dávať občania do zmesového komunálneho odpadu, ktorý na rozdiel od plastov,
(financuje OZV), financuje obec.
10. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol – predkladá starostka obce
V mesiaci október 2017 členovia DHZ Opatovce vykonali preventívne protipožiarne prehliadky
u fyzických osôb v rodinných domoch. Pri týchto prehliadkach neboli zistené žiadne závažné
nedostatky. U právnických osôb budú vykonané kontroly v mesiaci január- február 2018.
11. ÚPSVaR – vytvorenie pracovného miesta v rámci národného programu – Praxou

k zamestnaniu – predkladá starostka obce
Obec využila národný projekt Praxou k zamestnaniu a cez ÚPSVaR formou Dohody o poskytnutí
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax vytvorila pracovné miesto referentky so
zameraním na miestne dane a poplatky a ďalšie kumulované činnosti. Pracovné miesto sa obec
rozhodla vytvoriť z dôvodu neustáleho narastania povinností a administratívy a elektronizácie verejnej
správy.
12. Žiadosť o vysporiadanie podielového vlastníctva pozemku – Ing. Pilková– predkladá starostka

obce
Dňa 20.11.2017 doručila osobne Ing. Gabriela Pilková na Obecný úrad Opatovce žiadosť
o vysporiadanie parcely Reg.“E“ 479, k.ú. Opatovce. Uvedená parcela sa nachádza pod miestnou
komunikáciou od trafostanice k bytovkám. Obec má už len pod časťou tejto miestnej komunikácie
nevysporiadané pozemky. Na týchto pozemkoch sa komunikácia nachádzala už pri založení JRD.
Obec sa v rámci svojich finančných možností snaží o majetkové vysporiadanie pozemkov pod
stavbami, ktoré sú vo vlastníctve obce. Podielové vlastníctvo v uvedenej parcele pre Ing. Pilkovú
predstavuje 29,3 m2. Je však potrebné pri vysporiadaní vlastníctva pod MK pristupovať komlexne, to
znamená, vypracovať geometrický plán a vysporiadať pozemky od všetkých vlastníkov. Obec
momentálne nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby mohla toto zrealizovať. V prípade
finančného krytia obec pozemky vysporiada.
13. Žiadosť o kúpu pozemku – DALITRANS, s.r.o. – predkladá starostka obce
Dňa 13.11.2017 doručil DALITRANS s.r.o. Veľké Bierovce na Obecný úrad Opatovce žiadosť na
odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571 evidovaná na LV 511. Parcela sa
nachádza medzi diaľnicou a bratislavskou cestou a nadväzuje na územie schválené v Územnom pláne
obce na podnikateľskú činnosť.
14 Žiadosť (nájomný byt) – Adriana Chudá – predkladá starostka obce
Adriana Chudá doručila dňa 29.11.2017 na Obecný úrad Opatovce žiadosť. Má nájomný byt
v bytovom dome Opatovce č. 66 o výmere podlahovej plochy 44,25 m2. Žiada v prípade uvoľnenia
väčšieho bytu v tomto bytovom dome o pridelenie takto uvoľneného bytu, z dôvodu, že potrebuje
riešiť priestor pre dorastajúceho syna. Žiadosť bude evidovaná a v prípade uvoľnenia bytu predložená
Komisii bývania
15. MAS Inovec – udelenie štatútu, príprava projektov – predkladá starostka obce



Po troch rokoch existencie MAS Inovec sme získali Štatút MAS, ktorý oprávňuje čerpať
finančné prostriedky cez PRV a IROP.
15a.Detská cyklomapa – ponuka – predkladá starostka obce
Ponuka na spoluprácu pri tvorbe mapy.
16. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva, zaželala pekné vianočné sviatky,
poďakovala poslancom za spoluprácu v roku 2017 a zaželala všetko dobré do nového roku.

V Opatovciach, dňa 13.12.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

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



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 13.12.2017 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

rozpočet bez programovej štruktúry pre obec Opatovce na rok 2018
b e r i e n a v e d o m i e

viacročný rozpočet pre obec Opatovce na roky 2019-2020
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017 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 – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o zrealizovaní priestoru na predaj základných potravín v obci
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

výsledok rokovania s OZV – NATURPACK, a.s. o možnosti zmeny systému separovaného zberu
plastov z kontajnerového na vrecový. Vzhľadom na predložené prehodnotenie obce bude naďalej
separovaný zber plastov riešiť formou kontajnerov.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok u fyzických osôb v rodinných domoch
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

vytvorenie pracovného miesta referentky so zameraním na miestne dane a poplatky a ďalšie
kumulované činnosti v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu cez ÚPSVaR formou Dohody
o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

žiadosť Ing. Gabriely Pilkovej o vysporiadanie parcely Reg.“E“ 479, k.ú. Opatovce. Uvedená parcela
sa nachádza pod miestnou komunikáciou od trafostanice k bytovkám. Podielové vlastníctvo
v uvedenej parcele pre Ing. Pilkovú predstavuje 29,3 m2. Je však potrebné pri vysporiadaní vlastníctva
pod MK pristupovať komlexne, to znamená, vypracovať geometrický plán a vysporiadať pozemky od



všetkých vlastníkov. Obec momentálne nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby mohla toto
zrealizovať. V prípade finančného krytia obec pozemky vysporiada.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e

starostku obce pripraviť predaj pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571, o výmere 10459 m2 ,
orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e

starostku obce pripraviť projektovú dokumentáciu pre Oddychovú zónu pri ihrisku
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 66/2017
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v á l i l o

ponuku podieľať sa na spolupráci pri tvorbe detskej cyklomapy
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 13.12.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

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


