
 
 

 
Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 
konaného dňa 27.02.2019 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 

  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Andrej Bulko, Zdeno Margorín 
Zapisovateľka: Patrícia Koníčková 
 
Prítomní poslanci:          Lenka Bulková, zástupkyňa starostky 
                                  Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ  

               Monika Ernestová, poslankyňa OcZ 
               Zdeno Margorín, poslanec OcZ 

                                        Andrej Bulko, poslanec OcZ 
Neprítomní poslanci: 0   
Ospravedlnení poslanci:  0    
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 19,30 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 Opatovce na 1. polrok 2019 
6.   Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
7.   Zriadenie DHZ Obce Opatovce 
8.   Kontrola prevencie proti požiarom - Informácia 
9.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Spevácky súbor Opatovčan, 
      DHZ Opatovce, JDS ZO Opatovce 
10. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 
11. Plán stavebných prác na rok 2019 
12. Rôzne - Chladiace zariadenie – Dom smútku 
                 - GDPR 
12.a) Správa - Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu  
12.b) Správa -Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie  
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 zápisnice: Zdeno Margorín, Andrej Bulko 
3.   Schválenie programu zasadnutia  
Predložený program zasadnutia OcZ starostkou obce bol doplnený o bod 12a) Správu Komisie OcZ 
v Opatovciach na ochranu verejného 12.b) Správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie.  
4.   Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce 
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 07.12.2018. mali formu berie na vedomie a schvaľuje. 
5.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2019 
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 2019 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 2018 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

 Plnenie úloh HK: 
Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 
Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 
Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018 
Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ, 
Účasť na zasadnutiach OcZ 

  
Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2019 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 .  Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách - predkladá hlavná kontrolórka obce 
Cieľom kontroly bolo: kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za obdobie júl až 
december 2018. 
Výsledok kontroly: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačný zápis ako aj správa 
o výsledkoch kontroly je uložený k nahliadnutiu na OCÚ v Opatovciach. Inventarizácia majetku 
a záväzkov k 31.12.2018 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 
                                                                      S p r á v u  

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 
V náväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - 

zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami boli počas hodnoteného obdobia 
vykonané nasledovné  finančné kontroly, činnosti a zisťovania: 
Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov: 
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
- č. 357/2015 Z. z. o finanč. Kontr., vnútor. audite a o zmene a doplnení niekt. Zákonov, 
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
- č. 583/2004 Z. z. o rozp. pravidlách územnej samospr. v znení neskorších pravidlách, 
A) Kontroly: 
Finančné kontroly 
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2017 
Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k novembru 2018 
Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov 
B) Ostatné činnosti  
- pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
C) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ: 
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2018 boli samostatne vypracované 
a predložené obecnému zastupiteľstvu : 
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 
- Stanoviská hlavného kontrolóra obce k návrhom rozpočtového opatrenia 
 



 
7.   Zriadenie DHZ Obce Opatovce - predkladá starostka obce 
Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

V Zriaďovacej listine sú zadefinované - Identifikačne údaje, Základný účel, Predmet činnosti, 
Vymedzenie majetku, Financovanie DHZ obce- Ing. Benjamín Vasko poslancom podrobnejšie ozrejmil 
účel zriadenia DHZ Obce Opatovce. 

8.   Kontrola prevencie proti požiarom – Informácia – predkladá starostka obce 

V mesiaca december bola  vykonaná protipožiarna kontrola budov kultúrneho domu a obecného úradu, 
kde boli zistene nedostatky. Na obecnom úrade bola v rizikovej blízkosti žalúzia od tepelného zdroja. 
V kultúrnom dome bolo potrebne urobiť revíziu radiátorov a odstrániť drevené obloženie za radiátormi. 
Tieto nedostatky boli v požadovanom termíne odstránené.   

9.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Spevácky súbor Opatovčan, DHZ  
Opatovce, JDS ZO Opatovce – predkladá starostka obce 
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce: 

Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku 2019 – 500 € 

DHZ Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre DHZ – 500 € 

JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2019 – 500 € 
Tak ako po minulé roky aj pre rok 2019 navrhujem uvedené organizácie podporiť nenávratným 
finančným príspevkom z rozpočtu obce v požadovanej výške v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce. 
 
10. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 

Názov podujatia Termín konania  Organizátor Poznámka  
Detský karneval 03.02.2019 OcÚ zrealizované 
Obecna zabijačka             23.02.2019 Spevácky súbor 

Opatovčan, OcÚ 
zrealizované 

Fašiangový sprievod 05.03.2019 Spevácky súbor 
Opatovčan, OcÚ 

zrealizované 

Stavanie mája 30.04.2019 OcÚ  
MDD jún.2019 OcÚ  
Hasičský bál - 90. 
výročie založenia 
DHZ.  

20.07.2019 DHZ Opatovce, OcÚ  

Posedenie pri pesničke 
a opekačka  pri výročí 
SNP 

august.2019 JDS ZO Opatovce, 
OcÚ 

 

Šachový turnaj august 2019 Ing. Ondriška, OcÚ  

Mesiac úcty k starším Október/ 2019 OcÚ  
Vítanie detí do života   november /2019 OcÚ  
Mikuláš, Adventné 
dielničky 

December/2019 OcÚ  

  



 
 
 
 
11. Plán stavebných prác na rok 2019 

Stavebné práce - názov Spôsob financovania Predpokladané financie: € 
Rekonštrukcia strechy na DS Rozpočet obce/ 

nezahrnuté v rozpočte 
 

Oplotenie cintorína a oprava 
prístupovej komunikácie k DS 
položením asfaltu 

V prípade získania 
dotácie. 

Celkové náklady: 13 950,00 
Dofinancovanie: 1395,00 

Generálna údržba obecného parku V prípade získania 
dotácie. 

2000 

Oprava MK frézovaným asfaltom Rozpočet obce/ 
nezahrnuté v rozpočte 

500,00 
                        

Dostavba HZ  V prípade získania 
dotácie. 

  

Vymaľovanie budovy OcÚ, knižnice Rozpočet obce/ 
nezahrnuté v rozpočte 

2000,00 
 

Úprava ľavobrežnej koruny hrádze 
rieky Váh, v úseku od obce Opatovce 
po Trenčín časť Nozdrkovce 
/Biskupice, s využitím pre cyklistov 
a chodcov   

Rozpočet obce/ 
nezahrnuté v rozpočte/ 
dotácia 

Celkové náklady: 317 336,00 
€ 
Dofinancovanie:    15 866,80 
€ 

Práce nezahrnuté v rozpočte sa budú realizovať iba v prípade získania dotácie a ak obec bude mať 
dostatok finančných prostriedkov a práce budú chválené uznesením OcZ. 
12. Rôzne: Informácie – predkladá starostka obce 
Chladiace zariadení v Dome smútku. 
Na chladiace zariadení v Dome smútku, vzhľadom na už viac ročnú prevádzku je potrebné vykonať 
kontrolu. 
GDPR - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
S uvedením do platnosti Zákona o ochrane osobných údajov boli vyvolané neplánované náklady (1300 
EUR) na vybavenie podateľne – nový stôl a skriňa zodpovedajúca požiadavkám GDPR  
12a. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu – správu predkladá predseda Ing. 
Benjamín Vasko 
Dňa 07.01.2019 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 2017. Komisia na svojom 
zasadnutí prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené oznámenie. 
12b.Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie – správu predkladá – starostka obce 
Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, o schválení predľženia nájomnej zmluvy na nájomný 
byt pani Janetty Mikušovej a pána Petra Gaža. .  
 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 
V Opatovciach, dňa 27.02.2019 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 
 
Zapísala:    Patrícia Koníčková                   ...................................... 
 
Overovatelia:    Zdeno Margorín                 ......................................                    
                       
                             Andrej Bulko                  ...................................... 



 
 
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 27.02.2019 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
Uznesenie č. 1/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2019 
hlasovanie: za –5             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 2/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  
hlasovanie: za –5             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 3/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Opatovce. 

hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 

 
Uznesenie č. 4/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Žiadosťo nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre: 
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku 2019 – 500 € 
DHZ Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre DHZ v roku 2019  – 500 € 
JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2019 – 500 € 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 5/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Plán kultúrných a športových podujatí na rok 2019 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 6/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Plán stavebných prác na rok 2019 
hlasovanie: za –5             proti – 0           zdržal sa – 0  



 
 
Uznesenie č. 7/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e                                                                                                                              
Spravu 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 
 
Uznesenie č. 8/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e   
Správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie                                                                                                                           
hlasovanie: za –5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 27.02.2019 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce                        
 
 

 
 
 
Zapísala:    Patrícia Koníčková                   ...................................... 
 
Overovatelia:    Zdeno Margorín                 ......................................                    
                       
                             Andrej Bulko                  ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


