
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 07.11.2018 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Monika Ernestová, Eduard Slávka
Zapisovateľka: Patrícia Koníčková

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

Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: 1 - Ing. Richard Bulko
Ospravedlnení poslanci: 1 - Ing. Richard Bulko
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,10 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. 4
7. Rozpočet 2019 - 2021
8. Účtovná závierka za rok 2017 – správa nezávislého audítora
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce
10. Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov

v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálne služby na území obce Opatovce,
neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby

11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – publikácia 1. svetová vojna
12. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc
13. 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: Patrícia Koníčková
overovatelia: Monika Ernestová, Eduard Slávka
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce
Predložený program zasadnutia OcZ, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá starostka obce
Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí OcZ mali charakter berie na vedomie a schvaľuje.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách - predkladá hlavná kontrolórka obce
Cieľom kontroly bolo zistenie sumy nedoplatkov a kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k
06.11.2018.
Na základe kontroly bolo zistené: suma nedoplatkov ku dňu 05.11.2018 predstavuje 6095,35€

- z toho sú daň z nehnuteľností 5379,36 €
- komunálny odpad 680,99€
- daň za psa 35€

V zozname daňových dlžníkov za r. 2013 a 2014 sa nachádza p. Kováč Ján, Opatovce 21 v sume
36,50€ za KO /kom. odpad/, jedná sa o duplicitné vyrúbenie, kde navrhujem odpísanie čiastky. Ďalej p.
Mikhael Erika, Viedeň, Rakúsko, Lehnergasse 8/7 v sume 13,24€ za daň z nehnuteľnosti za rok 2014



kde navrhujem odpísať čiastku, nakoľko finančné vymáhanie bude drahšie ako samotný nedoplatok.
Ďalej zosnulý p. Horňák Slavo je v zozname za nedoplatok KO a psa v sume 23,30€, kde navrhujem
odpísanie.
Nedoplatky za rok 2015 – 2017 prekračujúce hranicu v sumáre 500€, navrhujem vymáhať exekučnou
formou.
Na základe kontroly odporúčam vyzvať občanov písomnou formou na úhradu nedoplatkov. Zoznam je
priložený k nahliadnutiu ako príloha finančnej kontroly.
Výsledok kontroly: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

6. Rozpočtové opatrenie č. 4 – predkladá hlavná kontrolórka obce
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 146418 návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje
7690€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 154108€.
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 30000€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 30000€.
Príjmové finančné operácie - rozpočet na rok 2018 predstavuje 6000€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 6000€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 190108€.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2018 predstavuje 134309€, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje
2060€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 136369€.
Kapitálové výdaje – rozpočet na rok 2018 predstavuje 36520€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 1500€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 38020€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2018 predstavuje 11500€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 0€, 4. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 11500€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 185889€.
Hospodárenie celkom + 4219€.

Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením bolo rozpočtové opatrenie zverejnené najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým. Neboli vznesené žiadne požiadavky od obyvateľov obce.
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. 04/2018.
7. Rozpočet 2019 – 2021 Stanovisko - predkladá hlavná kontrolórka obce
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2019 – 2021 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 2019 je stanovený ako prebytkový a to 880 €.

 Bežné výdavky 131.030 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.520 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 142.550 €

 Bežné príjmy 143.430 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 143.430 €

Rozpočet obce na rok 2020 je stanovený ako prebytkový a to 600 €.
 Bežné výdavky 131.250 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.580 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 142.830 €

 Bežné príjmy 143.430 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 143.430 €

Rozpočet obce na rok 2021 je stanovený ako prebytkový a to 10 €.



 Bežné výdavky 136.790 €
 Kapitálové výdavky 0 €
 Finančné operácie výdavkové 11.630 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 148.420 €

 Bežné príjmy 148.430 €
 Kapitálové príjmy 0 €
 Finančné operácie príjmové 0 €
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 148.430 €

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 2019 – 2021 neboli vznesené žiadne
požiadavky od obyvateľov obce.
Záver – odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky
2019 – 2021.
8. Účtovná závierka za rok 2017 – správa nezávislého audítora – predkladá starostka obce
Audit účtovnej závierky Obce Opatovce za rok 2017 uskutočnil Spolaudit, s.r.o., zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Opatovce k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na
základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov Spolaudit, s.r.o konštatuje, že
obec Opatovce konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce –

predkladá starostka obce
Obec Opatovce za rozhodla na základe požiadaviek od občanov rozšíriť sociálne služby
o poskytovanie prepravnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Prepravná služba je
sociálna služba, ktorá sa poskytuje: a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým
pobytom na území obce Opatovce, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom, b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Opatovce s nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie, c) fyzickej osobe – seniorom nad 65 rokov s trvalým pobytom na území obce Opatovce.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorový vozidlom sa preukazuje poskytovateľovi
prepravnej služby právoplatným rozhodnutím ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo
preukazom ZŤP. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom totožnosti.
Prepravná služba sa objednáva telefonicky alebo písomne najmenej deň vopred u poskytovateľa
prepravnej služby. Prepravná služba sa využíva na prepravu do zdravotníckych zariadení všeobecných
obvodných lekárov, na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Trenčín,
na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Trenčín.
Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu: Prijímateľ sociálnej služby zaplatí poskytovateľovi
v hotovosti sumu vo výške 50% z celkovej sumy za najazdené km a čakaciu dobu.
Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa prepravnej služby príjmový pokladničný
doklad o výške úhrady za túto službu. Výška úhrady Obce Opatovce za prepravnú službu
poskytovateľovi je 50% z celkovej sumy za poskytnutú prepravnú službu prijímateľovi sociálnej
služby.
Všetky tieto úpravy rieši Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce
Opatovce. 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. Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov

v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálne služby na území obce Opatovce,
neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby – predkladá starostka obce

V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce, obec
oslovila poskytovateľ sociálnej služby - prepravnej služby Slnečný lúč, n.o., ktorý má prevádzku
v neďalekej obci Drietoma, čo je z hľadiska dostupnosti pre našich občanov veľmi výhodné. V zmluve



sú dohodnuté podmienky zosúladené s Dodatkom č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu
na území obce Opatovce.
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – publikácia 1. svetová vojna – predkladá starostka
Na Obce Opatovce bola doručená žiadosť pána Slava Tomíka, Trenč. Stankovce, o finančný príspevok
vo výške 50 € na vydanie publikácie „O pár týždňov sa vrátime...“, o osudoch vojakov trenčianskeho
regiónu v 1. svetovej vojne. Sú tam opísané aj osudy našich občanov. Za finančný príspevok bude obci
poskytnutých 5 kusov uvedenej publikácie.
12. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc – predkladá starostka obce
Dňa 26.10.2018 doručil p. Jozef R. na obecný úrad žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc z dôvodu,
že je rozvedený a sám sa stará o tri maloleté deti, bývalá manželka mu na deti neprispieva.
13. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva za účasť aj za prácu počas celého
volebného obdobia, poďakovala Mgr. Kataríne Bohušovej za písanie kroniky a ukončila zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

V Opatovciach, dňa 07.11.2018

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Patrícia Koníčková

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

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



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 07.11.2018 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 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. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

rozpočet bez programovej štruktúry pre obec Opatovce na rok 2019
b e r i e n a v e d o m i e

viacročný rozpočet pre obec Opatovce na roky 2020-2021
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle
Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálne služby na území obce Opatovce, neverejnému
poskytovateľovi prepravnej služby Slnečný lúč, n.o. Piešťanská 2137/5 Trenčín, IČO: 50323741
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok vo výške 50 € na vydanie publikácie „O pár týždňov sa vrátime...“,
o osudoch vojakov trenčianskeho regiónu v 1. svetovej vojne. Za finančný príspevok bude obci
poskytnutých 5 kusov uvedenej publikácie.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

jednorazovú finančnú pomoc vo výške 200 € p. Jozef R.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 07.11.2018

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Patrícia Koníčková

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

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


