
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 13.06.2018 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

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

Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ

Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ

Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 20,15 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
7. Správa k Záverečnému účtu obce Opatovce za rok 2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 2
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na

podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
11. Menovanie vyraďovacej komisie
11a.Žiadosť o poskytnutie dotácie – DHZ Opatovce letný tábor pre malých hasičov
11b.Kompenzácia - bociáni
12. Žiadosť o nenávratný finančný; príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké Bierovce –

Opatovce
13. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Pierott, n.o. Prešov
14. MAS Inovec – možnosti čerpania – príprava projektu
15. DALITRANS, s.r.o. – ponuka na odkúpenie
16. Výber dodávateľa na stavbu Hasičská zbrojnica – prestavba obj. č. 61
17. Zápisnica vyraďovacej komisie
18. Obecný park – informácia o realizácii prác
19. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie
20. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022
21. Prijímanie detí do materskej školy - informácia
22. Prázdninový tábor pre malých členov DHZ
23. Žiadosť Ing. Ľ. Chorváta – komunálny odpad
23a.Komisia pre výkon práce vo verejnom záujme
23b.Stavebný úrad - informácia
23c.Rôzne: poškodené dvere pohostinstva, hrobové miesta, miestne komunikácie – využívanie

a údržba
24. 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: Ing. Benjamín Vasko, Eduard Slávka
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 11a.Žiadosť o poskytnutie dotácie – DHZ
Opatovce letný tábor pre malých hasičov, 11b.Kompenzácia – bociáni, 23a.Komisia pre výkon práce
vo verejnom záujme, 23b.Stavebný úrad – informácia, 23c.Rôzne: poškodené dvere pohostinstva,
hrobové miesta, miestne komunikácie – využívanie a údržba, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e s t a r o s t k u o b c e

- dať vypracovať znalecký posudok na parcelu Reg. „E“ č. 571 k.ú. Opatovce
- stanovením ceny zohľadňujúcej pripravovanú výstavbu R2 v uvedenej parcele
Na základe uznesenie dala starostka obce vypracovať znalecký posudok, čo sa týka stanovania ceny za

m2- informácia v bode 15. dnešného zasadnutia

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. 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, činnosť hlavnej
kontrolórky obce bude zameraná v 2. polroku 2018 na nasledovné kontroly a úlohy:
Kontrolná činnosť:

a) Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
b) Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,
c) Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.9.2018,

Plnenie úloh HK:
d) Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ,
e) Spracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019,
f) Účasť na zasadnutiach OcZ

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. 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.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2018 bol v zmysle zákona zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách - predkladá hlavná kontrolórka obce
Finančná kontrola došlých faktúr a príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za obdobie od
marca do mája 2018.
Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Opatovce
Vedúci kontrolovaného subjektu: pani starostka Janka Horňáková

Kontrola vykonaná: Obecný úrad Opatovce, dňa 21.05.2018
Kontrolované obdobie: rok 2018/ mesiace marec až máj

Cieľom kontroly bolo: kontrola došlých faktúr a príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
za obdobie marec až máj 2018.
Výsledok kontroly: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky

7. Správa k Záverečnému účtu obce Opatovce za rok 2017- predkladá hlavná kontrolórka obce
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
roku 2017, ktorým sa riadi financovanie obce. Obec zostavila rozpočet podľa zákona číslo 583/2004 Z.
z. a podľa ustanovenia §10 odsek 7) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol schválený OcZ



14.12.2016 uznesením č. 49/2016. V priebehu roka bol zmenený trikrát a to: prvá zmena schválená
dňa 31.05.2017 uznesením č. 15/2017, druhá zmena schválená dňa 8.10.2017 uznesením č. 45/2017,
tretia zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 57/2017. Rozpočet na rok 2017 bol zostavený
ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2017 bolo na 97%, rozpočet 156040,0 € a skutočné príjmy
151267,84 €.
Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov 136040€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
138967,84 €, čo predstavuje 102% plnenie.
Bežné príjmy – daňové príjmy k 31.12.2017 skutočnosť 117235,47€ percento plnenia na 102% oproti
rozpočtu. V bežných daňových príjmoch sú zahrnuté:

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2017 zo ŠR vo výške
76330,27€, percento plnenia 100%

 Daň z nehnuteľností skutočný príjem 29002,72€, % plnenia 102%
 Nedoplatky z minulých rokov 846,51€
 Pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2073,51€
 Daň za psa 459,17€
 Daň za ubytovanie 73,00€
 Daň za užívanie verejného priestranstva 293,00€
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11077,31€

Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31.12.2017 – rozpočet 13150,00€, skutočnosť 13896,53€, čo je
106% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 510,60€ a príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13376,47€, z prenajatých strojov, prístrojov,
zariadení.. 9,46€. Administratívne poplatky bol skutočný príjem 1673,50€ čo je 112% plnenie.
Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy k 31.12.2017 – rozpočet 5500,00€, skutočnosť 5544,34€, čo je
101% plnenie. Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a odvod z
hazardných hier. Ďalej prijaté granty a transfery poskytnuté obci, boli účelovo určené a boli použité
v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy – k 31.12.2017 rozpočet 0€, skutočnosť 0€ čo predstavuje 0% plnenie.
Príjmové finančné operácie – k 31.12.2017 rozpočet 20000,00€, skutočnosť 12300,00€, čo predstavuje
62% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2017 zo dňa 16.08.2017 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 20000,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 12300,00€.
Výdavky k 31.12.2017 – rozpočet 150210,00€, skutočnosť 143583,93€, čo predstavuje 96% čerpanie.
Bežné výdavky – k 31.12.2017 - z rozpočtovaných bežných výdavkov 115520,00€, bolo skutočne
čerpané v sume 109273,72€, čo predstavuje 95% čerpanie. Medzi významné položky bežných
výdavkov patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, skutočne čerpané
38925,74€ čo je 99% čerpanie, sem patria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavnej kontrolórky.
Poistné a príspevok do poisťovní skutočne čerpané 13652,15 čo je 94% čerpanie. Tovary a služby
skutočne čerpané 49614,01€, čo je 92% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poplatky za nájom a ostatné tovary a
služby. Bežné transfery skutočne čerpané 4299,04€, čo je 93% čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné
platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami skutočne vyčerpané
2782,78€, čo predstavuje 89% čerpanie.
Kapitálové výdavky – k 31.12.2017 – rozpočet 23290,00€, skutočne čerpané 22691,24€, čo
predstavuje 97% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
g) Nákup budov – sč. 61
Z rozpočtovaných 7600,00€ bolo skutočne čerpané 7566,00€, čo predstavuje 100% čerpanie.
h) Rekonštrukcia a modernizácia – plynofikácia OcÚ
Z rozpočtovaných 6260€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 6256,85€, čo predstavuje 99
% čerpanie.
Výdavkové finančné operácie – k 31.12.2017 – rozpočet 11400,00€, skutočne čerpané 11618,97€, čo
predstavuje 102% čerpanie.
Prebytok/schodok hospodárenia obce k 31.12.2017



Prebytok rozpočtu v sume 7002,88€ 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., navrhujeme použiť na
-tvorbu rezervného fondu 7002,88€.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 681,03€, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 681,03€.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 7559,33€.
Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K záverečnému účtu neboli
od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky.
Na rezervnom fonde vznikne čiastka 15450 €. Navrhujem použitie týchto finančných prostriedkov na
investičné akcie obce Opatovce.
8. Rozpočtové opatrenie č. 2 - predkladá hlavná kontrolórka obce
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 138620€, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje
2310€, 2. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 140930€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 140930€.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2018 predstavuje 126485€, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje
2850€, 2. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 129335€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2018 predstavuje 11500€, návrh na 2. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 2. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 11500€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 140835€.
Hospodárenie celkom +95€.
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. 02/2018.
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce - predkladá
starostka obce
Na základe kontroly VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce Okresnou
prokuratúrou v Trenčíne, bolo doručené na obec upozornenie prokurátora na odstránenie porušenie
§36 ods. 7, písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov a §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súvislosti s prijatím uvedeného VZN podľa §36 ods. 7, písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce, rieši odstránenie porušenia
uvedeného §.
Návrh Dodatku č. 1 VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce. K návrhu neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na

podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele - predkladá starostka obce
Od 01.04.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona bolo potrebné riešiť zmenu vo VZN č.
4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných
pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele. Úprava VZN je riešená Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2017
o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov
dieťaťa a o sociálnej kuratele. Návrh Dodatku č. 1 VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke obce. K návrhu neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
11. Menovanie vyraďovacej komisie - predkladá starostka obce



V zmysle Smernice č. 1/2014 – Vyraďovacia komisia, Časť II., Čl.2, bod 2 navrhujem vymenovať
členov vyraďovacej komisie pre vykonanie vyradenia majetku obce Opatovce: Mgr. Iveta Mondeková,
Ing. Benjamín Vasko, Eduard Slávka.
11a.Žiadosť o poskytnutie dotácie – DHZ Opatovce letný tábor pre malých hasičov - predkladá
starostka obce
Na obecný úrad bola doručená žiadosť DHZ Opatovce o nenávratný finančný príspevok pre
dofinancovanie letného tábora pre malých hasičov – deti. Tábor sa uskutoční v rekreačnom stredisku
Turistický raj v Hrabušiciach v auguste 2018. Celkový náklad na 1 dieťa je 360 €, z Opatoviec je
prihlásených 6 detí. Žiadosť o príspevok je vo výške 20 €/dieťa, čo predstavuje čiastku 120 €.
11b.Konpenzácia –bociani – predkladá starostka obce
Aj tento rok sa tešíme z príletu našich bocianov. Hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej ani tento rok
neostalo prázdne a tak ako po minulé roky navrhujem kompenzáciu za to, že určitú výmeru záhrady
nie je možné z dôvodu hniezda užívať.
12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké
Bierovce – Opatovce - predkladá starostka obce
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o nenávratný finančný príspevok od Futbalového klubu TJ
Veľké Bierovce – Opatovce. Finančný príspevok by mal byť použitý na rekonštrukciu umelého
osvetlenia na futbalovom ihrisku, výmenu reflektorov, údržbu a obnovu hracej plochy a nákup
športových a tréningových pomôcok. Obec nemôže investovať do majetku iného subjektu, t.z. na
rekonštrukciu umelého osvetlenia na futbalovom ihrisku, výmenu reflektorov, údržbu a obnovu hracej
plochy, môžeme schváliť finančný príspevok na nákup športových a tréningových pomôcok.
13. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Pierott, n.o. Prešov - predkladá
starostka obce
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o finančný dar od neziskovej organizácie Pierott Prešov na
podporu pre chorého Marka. Obec podporí Marka umiestnením zaslanej výzvy na svojej webovej
stránke a umožní občanom zapojiť sa do tejto podpory.
14. MAS Inovec – možnosti čerpania – príprava projektu - predkladá starostka obce
ČinnosťMAS Inovec sa postupne začína aj formou prípravy na čerpanie finančných prostriedkov.
Blíži sa čas, kedy budú vypísané výzvy na predkladanie žiadostí. Naša obec pripravuje touto formou
riešiť vybudovanie krytého pódia v areály pri ihrisku.
15. DALITRANS, s.r.o. – ponuka na odkúpenie - predkladá starostka obce
Na základe vypracovaného Znaleckého posudku na parcelu č. 571, k.ú. Opatovce zo dňa 20.04.2018
som rokovala so záujemcom o kúpu uvedenej parcely spoločnosťou DALITRANAS, s.r.o. veľké
Bierovce, ktorý podpísal kúpnu zmluvu na parcelu priamo susediacu s parcelou 571. Cena za m2 podľa
znaleckého posudku je stanovená na 4,16 €. Na rokovaní predložil záujemca znalecký posudok na
uvedenú parcelu vypracovaný 15.12.2016, v ktorom bola stanovené cena za m2 2,058136 €. Za túto
cenu majú záujem odkúpiť uvedenú parcelu. Aj keď je parcela z časti znevýhodnená umiestnením
výjazdu z diaľnice v rámci pripravovanej stavby R2 križovatka Chocholná, ponúkanú cenu nie je
možné akceptovať z dôvodu vypracovaného znaleckého posudku, v ktorom je cena stanovená
dvojnásobná.
S prihliadnutím na uvedené, je predaj predmetnej parcely pre obec nevýhodný.
16. Výber dodávateľa na stavbu Hasičská zbrojnica – prestavba obj. č. 61- predkladá starostka
obce
Na základe Rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 € na hasičskú
zbrojnicu bol zrealizovaný výber dodávateľa v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre stavbu
„Hasičská zbrojnica-prestavba obj. s.č. 61“. Cenové ponuky doručili traja uchádzači, najvýhodnejšiu
CP predložila spoločnosť FERO, s.r.o. Veľké Bierovce.
17. Zápisnica vyraďovacej komisie – predkladá predseda vyraďovacej komisie
Na základe vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 bol predložený návrh na vyradenie
nepoužiteľného a nepotrebného majetku obce. V 1. štvrťroku 2018 bola zrealizovaná kompletná
oprava ozvučenia v dome smútku a nepotrebné – nepoužiteľné reproduktory navrhuje starostka obce
doplniť do zoznamu majetku na vyradenie, taktiež reflektory na javisku v kultúrnom dome boli
v technickom stave, že sa už nedali opraviť a vláčik umiestnený v parku nezodpovedal bezpečnosti pre
využívanie ako voľnočasový prvok pre deti, po obhliadke bolo zistené, že drevo vláčika je v stave,



kedy už nie je možné zrealizovať opravu. Reflektory a vláčik navrhuje starostka obce doplniť do
zoznamu majetku na vyradenie.
Predkladám Zápis vyraďovacej komisie z vyradenia majetku obce zo dňa 13.06.2018 na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.
18. Obecný park – informácia o realizácii prác - predkladá starostka obce
Na jar bol v parku vykonaný omladzovací orez kríkov, bolo zrealizované odstránenie starých
preschnutých drevín, na ich mieste boli vysadené nové dreviny, na trávniku bol vykonaný postrek
proti zeliny a potom po určitej dobe rozhodenie hnojiva. Ďakujem za vykonanú prácu Ing. Lucii
Bulkovej a Ing. Benjamínovi Vaskovi.
19. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie - predkladá
starostka obce
V zmysle§11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie.
Počet poslancov je stanovený v závislosti od počtu obyvateľov. Naša obec v zmysle uvedeného
zákona môže mať od 3 do 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Navrhujem aby poslanci schválili
počet členov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie – 5.
20. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022 - predkladá starostka obce
V zmysle §11, odst.4, bod i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
má obecné zastupiteľstvo povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu. Schválenie úväzku starostu pred konaním komunálnych volieb, je
vlastne zabezpečenie , že víťaz volieb má zaručený rozsah výkonu funkcie. V prípade, že víťazovi
volieb nebude schválený úväzok vyhovovať , v zmysle §11, odst.4, bod i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, môže na jeho návrh obecné zastupiteľstvo zmeniť
rozsah výkonu jeho funkcie počas funkčného obdobia. V obci Opatovce bol rozsah výkonu funkcie
starostu obce vždy na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby OcZ schválilo úväzok
starostu obce Opatovce na volené obdobie 2018 -2022 na plný úväzok.
21. Prijímanie detí do materskej školy - informácia - predkladá starostka obce
Prijímanie detí do MŠ je v zmysle schváleného Školského poriadku MŠ, na schvaľovaní ktorého sa
podieľajú aj rodičia detí. Kritérium pre prijatie dieťaťa je jeho vek. V prípade, že by chceli uplatniť
rodičia aj iné kritérium je to potrebné riešiť práve formou školského poriadku.
22. Prázdninový tábor pre malých členov DHZ - predkladá starostka obce
Riešené v bode 11a.
23. Žiadosť Ing. Ľ. Chorváta – komunálny odpad - predkladá starostka obce
Dňa 09.04.2018 bolo doručené na Obecný úrad odvolanie Ing. Ľ. Chorváta týkajúce sa rozhodnutia na
miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2018 z dôvodu, že zodpovedne triedi komunálny odpad
a tak dopláca na tých, čo komunálny odpad netriedia. Vzhľadom na schválené VZN č. 7/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území
obce Opatovce, schválené v riadnom procese, obec nemôže odvolaniu vyhovieť. Vo svojom odvolaní
Ing. Ľ. Chorvát ďalej poukazuje na potrebu riešenia systému nakladania s komunálnym odpadom,
vzhľadom na to, že poplatok za uskladnenie na skládku sa bude od roku 2019 zvyšovať, čo povedie
k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad.
Ing. Ľ. Chorvát prítomný na zasadnutí OcZ vyslovil, že jeho odvolanie má byť podnetom pre
poslancov OcZ na riešenie situácie.
Obecné zastupiteľstvo si je vedomé potreby riešenia a bude sa problému venovať v príprave nového
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Opatovce.
23a. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu – predkladá Mgr. Iveta
Mondeková členka komisie
Dňa 20.03.2018 doručila starostka obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z. Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2016. Komisia na svojom
zasadnutí prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené oznámenie.
23b.Stavebný úrad – informácia - predkladá starostka obce
Vzhľadom na situáciu, že jedna zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku a ďalší zamestnanec
ukončil pracovnú zmluvu nastal problém so zabezpečením výkonu stavebného zákona. Obec Selec
doručila ukončenie zmluvy k 30.06.2018 a obec Trenč. Stankovce k 30.09.2018. Vzhľadom k



uvedenému musí obec Opatovce riešiť zabezpečenie výkonu stavebného zákona zamestnaním
oprávnenej osoby na výkon stavebného zákona najneskôr od 01.09.2018, aby bola zachovaná
kontinuita vybavovania spisov.
23c.Rôzne:
Poškodené dvere pohostinstva - predkladá starostka obce
Na predajni pohostinstva boli vymenené vchodové dvere po udalosti vlámania, poškodené vchodové
dvere je potrebné zlikvidovať v zmysle zákona o odpadoch, alebo ich môže obec ponúknuť občanom
obce na ich prípadné využitie. Pre potreby pohostinstva z dôvodu bezpečnosti pre ich poškodenie
nevyhovovali.
Hrobové miesta - predkladá starostka obce
Obec má aktuálne pripravených 7 nových hrobových miest v starej časti cintorína. Po ich vyčerpaní je
treba zrealizovať prieskum na dodávanie hrobových miest, aby bola možnosť preverenia výška ceny
za zhotovenie hrobového miesta a prípadne osloviť cenovo najvýhodnejšieho dodávateľa. Tým, že
obec zabezpečuje hrobové miesta sčasti obmedzuje výber dodávateľa na zriadenie hrobového miesta
pre občanov.
Miestne komunikácie – využívanie a údržba - predkladá Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Je potrebné zvážiť osadenie dopravných značiek na miestnych komunikáciách obmedzujúce tonáž
vozidiel s prístupom na tieto komunikácie. V dnešnej dobe sú aj traktory s veľkou tonážou a takéto
vozidlá poškodzujú miestne komunikácie a inžinierske siete v nich umiestnené. Preverím možnosť
umiestnenia uvedených dopravných značiek na miestne komunikácie. Budem informovať starostku
obce.
24. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Opatovciach, dňa 13.06.2018

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko,.....................................

Eduard Slávka............................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 13.06.2018 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce od marca do mája 2018
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7559,33€.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

použitie 15000 € z rezervného fondu na investičné akcie obce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018 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 – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

upozornenie prokurátora doručeného na Obecný úrad Opatovce dňa 13.04.2018, Pd 83/18/3309-3,
týkajúce sa VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo



s c h v a ľ u j e

členov vyraďovacej komisie pre vykonanie vyradenia majetku obce Opatovce: Mgr. Iveta Mondeková,
Ing. Benjamín Vasko, Eduard Slávka
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok na letný hasičský tábor pre 6 účastníkov vo výške 20 €/účastník, t.j.
120 €
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

finančnú čiastku 33 EUR, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok pre Futbalový klub TJ Veľké Bierovce – Opatovce na nákup
športových a tréningových pomôcok vo výške 300 €
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

umiestniť na webovej stránke obce Opatovce žiadosť o finančný dar od neziskovej organizácie Pierott
Prešov na podporu pre chorého Marka
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e

predaj parcely č. 571, k.ú. Opatovce spoločnosti DALITRANAS, s.r.o. Veľké Bierovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

výber dodávateľa v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre stavbu „Hasičská zbrojnica-
prestavba obj. s.č. 61“
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

doplniť do zoznamu návrhu na vyradenie majetku obce:
Majetok nepotrebný, prebytočný a nepoužiteľný – návrh na vyradenie
Inv. číslo Názov Počet

kusov
Celková
hodnota v €

Umiestnenie Dôvod vyradenia

OTE 146 Reflektor 1000
W

2 135,46 KD javisko Opotrebované -
neopraviteľné

OTE 169 Reproduktor
vonkajší

2 59,74 Dom
smútku

Z dôvodu kompletnej
rekonštrukcie
ozvučenia a zlý
technický stav

OTE 170 Reproduktor 1 24,90 Dom Z dôvodu kompletnej



vnútorný smútku rekonštrukcie
ozvučenia a zlý
technický stav

DKP
272011

Vláčik drevený -
vagóniky

1 730,27 Obecný
park

Zlý technický stav,
nevhodné na ďalšie
používanie

Spolu 950,37
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zápis vyraďovacej komisie z vyradenia majetku obce zo dňa 13.06.2018
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

1 volebný obvod a počet - päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach pre volebné obdobie
2018 – 2022
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

úväzok starostu obce Opatovce na volebné obdobie 2018 -2022 na plný úväzok
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupitelstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií,
zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2017 starostkou obce Opatovce, v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 13.06.2018

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko,.....................................

Eduard Slávka............................................


