Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 05.09.2018 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard 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, poslankyňa OcZ
Ospravedlnení poslanci: 1 - Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,00 h.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
6. Rozpočtové opatrenie č. 3
7. Komunitný plán obce Opatovce
8. Schválenie projektu „Na kole histórií Velké Moravy“, informácia
9. Hasičská zbrojnica – výstavba, informácia
10. Kronika obce Opatovce za rok 2017
11. Štatút obce Opatovce
11a.Možnosť zavedenia množstevného zberu komunálneho odpadu
11b.Pridelenie protipovodňového vozíka
11c. Poskytovanie služieb DHZ Opatovce v obci Veľké Bierovce na základe zmluvy
11d. Výzva WIFI pre teba
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: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richar Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 11a. Možnosť zavedenia množstevného zberu
komunálneho odpadu, 11b. Pridelenie protipovodňového vozíka, 11c. Poskytovanie služieb DHZ
Opatovce v obci Veľké Bierovce na základe zmluvy, 11d. Výzvy WIFI pre teba, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá starostka obce
V uznesení č. 10/2018 schválenom na zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa 14.03.2018 je výška
spolufinancovania projektu „Na kole historií Velké Moravy“ 15 866,80 €, z dôvodu zosúladenia
s vypracovanou žiadosťou je potrebné túto čiastku upraviť na 16 989,90 €.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách - predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám OcZ správu o výsledkoch kontroly za obdobie od júna do augusta 2018. Bola vykonaná
finančná kontrola faktúr a pokladničných dokladov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 - predkladá hlavná kontrolórka obce

Bežné príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 139678€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
6740€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 146418€.
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 0€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
30000€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 30000€.
Príjmové finančné operácie - rozpočet na rok 2018 predstavuje 0€, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 6000€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 6000€.
Rozpočtované príjmy celkom spolu prestavujú po úprave 182418€.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2018 predstavuje 126769€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
7540€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 134309€.
Kapitálové výdavky - rozpočet na rok 2018 predstavuje 500€, návrh na 3. zmenu rozpočtu predstavuje
36020€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 36020€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2018 predstavuje 11500€, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 3. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 11500€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 182239€.
Hospodárenie celkom +89€.
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. 03/2018.
7. Komunitný plán obce Opatovce 2018 – 2023 - predkladá starostka obce
Oblasť sociálnej politiky významne ovplyvnil proces decentralizácie a reformy verejnej správy, čo sa
prejavilo prechodom rozsiahlych kompetencií na miestnu samosprávu. Mesto a obce sa tak stali
významným realizátorom sociálnej politiky a od miestnej samosprávy v súčasnosti vo veľkej miere
závisí rozsah, podmienky a kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych
služieb obce Opatovce je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a tiež
s ohľadom na národné priority rozvoja sociálnych služieb, berúc do úvahy miestne podmienky,
potreby a špecifiká. Jeho základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia
poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe
požiadaviek a záujmu občanov obce. Komunitný plán bol zverejnený na úradnej tabule obce. Zo
strany občanov neboli predložené žiadne námietky alebo návrhy.
8. Schválenie projektu „Na kole histórií Velké Moravy“, informácia - predkladá starostka obce
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, informácia - v zmysle 5. zasadnutia Spoločného
monitorovacieho výboru, ktoré sa konalo v dňoch 27. - 28. 6. 2018, bola žiadosť o NFP s názvom „Na
kole za historií Velké Moravy“ odporúčaná na schválenie. Žiadosť sa umiestnila v poradí na 9. mieste,
bez pripomienok, rozpočet nebol krátený. Z celkových 140 bodov hodnotenia projekt dosiahol 124
bodov. Pre vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP je nevyhnutné, aby vedúci partner Obec
Boršice, za všetkých partnerov, ktorí sa finančne podieľajú na projekte, predložil všetky dokumenty
v zmysle Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, lebo niektoré boli
zastrešené čestným prehlásením. Po doručení rozhodnutia sa bude na projekte pokračovať podľa
stanoveného harmonogramu. Pevne verím, že tento projekt bude veľkým prínosom k rozvoju
cykloturistiky na oboch stranách štátnej hranice.
9. Hasičská zbrojnica – výstavba, informácia - predkladá starostka obce
Na základe Zmluvy o dielo a objednávky na vykonanie rozsahu prác, boli zahájené stavebné práce na
hasičskej zbrojnici. Objem prác bol zrealizovaný vo finančnej výške – 30 000 € - dotácia Ministerstvo
vnútra SR, 5818,15 € dofinancovanie z rozpočtu obce. V stavebných prácach sa bude pokračovať na
budúci rok, podľa finančných možností obce, alebo z dotácie, v prípade možnosti jej získania.
10. Kronika obce Opatovce za rok 2017 - predkladá starostka obce
Kronikárka obce Mgr. Katarína Bohušová predložila na schválenie text Kroniky obce za rok 2017.
Kronika je napísaná v predpísanej štruktúre a pravdivo zachytáva život našej obce počas roka 2017.
11. Štatút obce Opatovce - predkladá starostka obce
V súvislosti s novelou zákona o obecnom zriadení ( Zákon č. 70/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), dochádza aj k zmenám,
ktoré si vyžadujú zmenu Štatútu obce. Zmeny, ktoré je vhodné premietnuť do aktualizovaného štatútu
reflektujú napríklad na možnosť vyhlásenia dobrovoľnej zbierky, vydaním súhlasu s pričlenením obce,
ale aj napríklad so zmenami v súvislosti s vyhlásením obecného referenda a zhromaždenia obyvateľov
obce.
11a.Možnosť zavedenia množstevného zberu komunálneho odpadu - predkladá starostka obce

Na základe podnetu Ing. Ľ. Chorvát týkajúceho sa nakladania s komunálnym odpadom, ktorý bol
prerokovaný na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, starostka obce rokovala so spoločnosťou
Marius Pedersen, a.s. o možnosti zavedenia množstevného zberu komunálneho odpadu a preverila si aj
skúsenosti s takým zberom v obciach, ktoré ho majú zavedené. Zavedenie takého zberu si vyžaduje
štatistické zisťovanie a pasportizáciu prebiehajúceho systému zberu komunálneho odpadu v obci
minimálne o období pol roka a na základe týchto zistení, je potom možné vypracovať systém zberu
a následne ho premietnuť do VZN. Vypracovanie takéhoto VZN je preto možné zaradiť do plánu až na
rok 2019.
11b.Pridelenie protipovodňového vozíka - predkladá starostka obce
Na základe žiadosti a osobných intervencií starostky obce sa podarilo zabezpečiť pre DHZ Opatovce
pridelenie protipovodňového vozíka, ktorý veľmi uľahčí prácu našim dobrovoľných hasičom
a prispeje k ich technickej vybavenosti a tým aj väčšej možnosti pomôcť v prípade potreby.
11c. Poskytovanie služieb DHZ Opatovce v obci Veľké Bierovce na základe zmluvy - predkladá
poslanec OcZ Ing. Benjamín Vasko
Boli uskutočnené vstupné rokovania pre možnosť, aby služby DHZ Opatovce boli vykonávané aj pre
obec Veľké Bierovce na základe zmluvy medzi oboma obcami. Ďalšie rokovania budú uskutočnené po
voľbách do samosprávy obcí v novembri 2018.
11d. Výzvy WIFI pre teba
Bola prerokovaná možnosť vypracovanie žiadosti v rámci výzvy WIFI pre teba.
12. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Opatovciach, dňa 05.09.2018

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 05.09.2018 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo
ruší
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Na kole histórií
Velké Moravy“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Opatovce v SR
a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja v SR,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci vo výške 15 866,80 €.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Na kole za historií Velké

-

Moravy“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR a
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 16 989,90 €
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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 – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Komunitný plán obce Opatovce na roky 2018 - 2023
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e,
že žiadosť o NFP s názvom „Na kole za historií Velké Moravy“ bola odporúčaná na schválenie
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo

b e r i e n a v e d o m i e,
informáciu o vykonaných stavebných prácach na stavbe hasičskej zbrojnice
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
text Kroniky obce Opatovce za rok 2017
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Štatút obce Opatovce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
vypracovanie žiadosti v rámci výzvy WIFI pre teba
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 05.09.2018

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

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

