
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 26.06.2019 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Zdeno Margorín, Andrej Bulko 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
 
Prítomní poslanci:      Lenka Bulková, zástupkyňa starostky 

              Zdeno Margorín, poslanec OcZ 
                                      Andrej Bulko, poslanec OcZ 
 
Neprítomní poslanci: Monika Ernestová 
                                     Ing. Benjamín Vasko  
                                      
Ospravedlnení poslanci: Monika Ernestová 
                                           Ing. Benjamín Vasko  
   
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. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2019 
7. Záverečný účet za rok 2018 
8. Rozpočtové opatrenie č. 01/2019 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 71/2 
10. Nenávratný finančný príspevok – bociáni 
11. Rôzne: 90 výročie vzniku DHZ Opatovce – podujatie Anna bál 
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 zápisnice: Zdeno Margorín, Andrej Bulko 
 
3.   Schválenie programu zasadnutia: Predložený program zasadnutia Oc.Z starostkou obce 
bol schválený.       
4.   Kontrola uznesenia  
 – predkladá starostka obce 
Uznesenie č. 13/2019 
Obecné zastupiteľstvo 
u k l a d á     s t a r o s t k e   o b c e                                                                                                                        
 vstúpiť do rokovania firmou DALITRANS, s.r.o. o predaji pozemku parcela č. 571. 
predkladá starostka obce 



- Spoločnosť DALITRANS, s.r.o. obnovila záujem o kúpu parcely č.571, k.ú. Opatovce  za cenu 
podľa znaleckého posudku vypracovaného dňa 15.04.2018, ktorý bol predložený dňa 
20.04.2018.  na rokovaní so zástupcom spoločnosti. Cena za m2 podľa znaleckého posudku je 
stanovená na 4,16 €.  
Poslanci Obecného zastupiteľstva odpredaj uvedenej parcely spoločnosti DALITRANAS, 
s.r.o. Veľké Bierovce za cenu stanovenú znaleckým posudkom vyhodnotili ako nevýhodnú pre 
obec a poverili starostku obce rokovaním o výhodnejších podmienkach predaja pre obec. 
 
- Spoločnosť DALITRANS, s.r.o na rokovaní dňa 26.06.2019 bola naklonená požiadavke obce 
prehodnotiť cenu za odkúpenie pozemku na základe Znaleckého posudku (4,16 Eur). 
Navrhovaná cena  obecným zastupiteľstvom bola minimálne 9 eur/m2.Tento návrh ceny za 
odpredaj pozemku nebol akceptovaný spoločnosťou DALITRANS z dôvodu  reálneho využitia  
celej výmery pozemku – 10459 m2, vzhľadom na ochranné pásmo dialnice a R2. Reálne 
využitie pozemku vzhľadom na podnikateľský zámer spoločnosti  DALITRANS, ktorý chce 
realizovať na dotknutom pozemku je zhruba 3500m2 to znamená približne 1/3 pozemku. 
Spoločnosť DALITRANS, s.r.o  na rokovaní pristúpila na vyššiu  cenu za m2 – 6 Eur. 
Vzhľadom na nenaplnenie finančného očakávania obecného zastupiteľstva - ceny za predaj 
pozemku – minimálne 9eur za m2, poslanci poverili starostku obce získať ďalšie informácie 
ohľadom využiteľnosti dotknutého pozemku a konečné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí 
vyrokovanej ceny( 6 eur/m2) za predaj pozemku bude zaradené  na ďalšie riadne rokovanie 
OcZ. 
 
5.Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
- predkladá  hlavná kontrolórka obce 
Správa č. 02/2019 o výsledku finančnej kontroly  podľa zákona č. 357/2015 Z. z.  
Na základe kontrolnej činnosti vykonala v termíne 19.06.2019 hlavná kontrolórka obce  
Ing. Lucia Bulková finančnú kontrolu  v povinnej osobe na Obecnom úrade Opatovce, 
Opatovce č.73, s cieľom vykonať finančnú kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných 
dokladov. 
Kontrolované boli došlé faktúry  výdavkové za obdobie február až jún 2019. 
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky 
  
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2019  
  -  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 2. polroku 2019 na nasledovné kontroly a 
úlohy: 

Kontrolná činnosť: 

kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce, 

kontrola výberu výšky správnych poplatkov v 1. polroku 2019. 
 Plnenie úloh HK: 

správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ, 
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, 
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, 
účasť na zasadnutiach OcZ. 

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. 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, 

vzdelávanie – semináre na vybrané témy.      
   

 
7. Záverečný účet za rok 2018  
-predkladá hlavná kontrolórka obce 
 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom 
rozpočtovom roku 2018, 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 13.12.2017 uznesením č. 56/2017. V priebehu roka bol 
zmenený štyrikrát a to: prvá zmena   schválená dňa 14.03.2018 uznesením č. 6/2018, druhá 
zmena schválená dňa 13.6.2018  uznesením č. 21/2018, tretia zmena schválená dňa 5.9.2018 
uznesením č. 40/2018, štvrtá zmena schválená dňa 7.11.2018 uznesením č. 48/2018. Rozpočet 
na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový 
a kapitálový rozpočet ako nerozpočtovaný. 
 
 Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2018 bolo na 100%, rozpočet 190108,00€ 
a skutočné príjmy 190474,17€. 
 Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov 154108€ bol skutočný príjem 
k 31.12.2018 v sume 154656,02€, čo predstavuje 100% plnenie.  
 
 Bežné príjmy – daňové príjmy k 31.12.2018 skutočnosť 126918,87€ percento plnenia na 
99% oproti rozpočtu. V bežných daňových príjmoch sú zahrnuté: 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2018 zo ŠR vo 
výške 86767,07€, percento plnenia 101% 

 Daň z nehnuteľností skutočný príjem 28326,86€, % plnenia 101% 
 Nedoplatky z minulých rokov 1586,55€ 
 Pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3753,51€ 
 Daň za psa 533,34€ 
 Daň za ubytovanie 0,00€ 
 Daň za užívanie verejného priestranstva 293,00€ 
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10998,60€ 

 
Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31.12.2018 – rozpočet 17260€, skutočnosť 

18260,97€, čo je 106% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v 
sume 2382€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13587,37€, z 
prenajatých strojov, prístrojov, zariadení 32,71€. Administratívne poplatky bol skutočný príjem 
1901,30€ čo je 116% plnenie. 

Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy k 31.12.2018 – rozpočet 9748,00€, skutočnosť 
9476,18€, čo je 97% 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 31.12.2018 rozpočet 30000€, skutočnosť 30000€ čo predstavuje  

100% plnenie. 
           Príjmové finančné operácie – k 31.12.2018 rozpočet 6000,00€, skutočnosť 5818,15€, 
čo predstavuje 97% plnenie. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 13.06.2018 bolo schválené 
použitie rezervného fondu v sume 15000,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 5818,15€.  



 Výdavky k 31.12.2018 – rozpočet 186089,00€, skutočnosť 167336,65€, čo 
predstavuje 90% čerpanie. 
 Bežné výdavky – k 31.12.2018  - z rozpočtovaných bežných výdavkov 136569€, bolo 
skutočne čerpané v sume 119548,36€, čo predstavuje 88% čerpanie. Medzi významné položky 
bežných výdavkov patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,  skutočne 
čerpané 47222,24€ čo je 93% čerpanie, sem patria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
hlavnej kontrolórky. Poistné a príspevok do poisťovní skutočne čerpané 16508,77 čo je 96% 
čerpanie. Tovary a služby skutočne čerpané 48475,03€, 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 
4503,69€, čo je 35% čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 
a návratnými finančnými výpomocami skutočne vyčerpané 2838,63€, čo predstavuje 105% 
čerpanie. 
 

Kapitálové výdavky – k 31.12.2018 – rozpočet 38020€, skutočne čerpané 36334,15€, 
čo predstavuje 96% čerpanie.   
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
Projektová dokumentácia – oddychová zóna 
Z rozpočtovaných 2020€ bolo skutočne čerpané 516€, čo predstavuje 26% čerpanie. 
Rekonštrukcia a modernizácia - HZ 
Z rozpočtovaných  36000€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 35818,15€, čo 
predstavuje 99 % čerpanie. 
 Výdavkové finančné operácie – k 31.12.2018 – rozpočet  11500,00€, skutočne čerpané 
11454,14€, čo predstavuje 100% čerpanie.  
 
 Prebytok/schodok hospodárenia obce k 31.12.2018 
Prebytok rozpočtu v sume 28773,51€ 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 22799,06€. 
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 -5635,99€, navrhujeme vysporiadať z: 

- rezervného fondu 5635,99 €. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 22799,06€. 
Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K záverečnému 
účtu neboli od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky.    
 
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 01/2019    
-predkladá hlavná kontrolórka obce 
Bežné príjmy 
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2019 predstavuje 143430€, návrh na 1. zmenu rozpočtu 
predstavuje 2352€, 1. zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje 145782€. 
Finančné operácie príjmové – rozpočet na rok 2019 predstavuje 0€, návrh na 1.zmenu rozpočtu 
predstavuje 7000€, 1. Zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje 7000€.  
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 152782€. 
Bežné výdavky 
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2019 predstavuje 131030€, návrh na 1. zmenu rozpočtu 
predstavuje 3224€, 1. zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje 134254€. 



Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2019 predstavuje 0€, návrh na 1. zmenu rozpočtu 
predstavuje 7000€, 1. zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje 7000€. 
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2019 predstavuje 11520€, návrh na 1. zmenu 
rozpočtu predstavuje 0€, 1. zmena rozpočtu na rok 2019 predstavuje 11520€.  
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 152774€. 
Hospodárenie celkom +8€. 
 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. 01/2019. 
 
 9.Žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 71/2 
– predkladá starostka obce   
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť p. Rábeka o odkúpeniu pozemku vo vlastníctve obce –  
CKN 71/2 k.ú. Opatovce LV511 vo výmere 190m2 z dôvodu dlhodobého užívania. 
Poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili žiadosť pána Rábeka a rozhodli sa žiadosť 
neschváliť, nakoľko obec uvažuje o možnom využívaní pozemku obcou. V budúcnosti, pokiaľ 
obec nebude realizovať svoj zámer,  je možné znovu požiadať obec o odkúpenie dotknutého 
pozemku. 
 
 
10. Nenávratný finančný príspevok - bociáni  
– predkladá starostka obce 
Aj tento rok sa tešíme z príletu našich bocianov. Hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej ani 
tento rok neostalo prázdne dokonca sa vyliahli 3 mláďatká. Tak ako po minulé roky navrhujem 
kompenzáciu za to, že určitú výmeru záhrady nie je možné z dôvodu hniezda užívať.  
 
11.ROZNE 
 – predkladá starostka obce 
90 výročie vzniku DHZ Opatovce – podujatie Anna bál 
Starostka obce požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní 90. výročia vzniku DHZ 
Opatovce. 
 
12.Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť. 
 
 
V Opatovciach, dňa 26.06.2019 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 
 
Zapísala:        Jana Vraždová                  ...................................... 
 
Overovatelia: Zdeno Margorín                ......................................                    
                       
                       Andrej Bulko                  ...................................... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                             UZNESENIE 
                          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 
                         konaného dňa 26.06.2019 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
 
 
Uznesenie č. 17/2019 
Obecné zastupitelstvo 
p o v e r u j e  
Starostku obce preveriť situáciu  využiteľnosti pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 
571, o výmere 10459 m2 , orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce vzhľadom na 
ochranné pásmo dialnice a R2. 
hlasovanie: za – 3             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 18/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e    
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 19/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2019  
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 20/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e                                                                                                                              
Správu hlavného kontrolóra za rok 2018.   
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 

Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  
 hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 

Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e 
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške   22799,06   
EUR. 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 21/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e 
Použitie rezervného fondu vo výške 28000 eur na investičné akcie schválené obecným 
zastupiteľstvom                                                                                                               
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 22/2019 
Obecné zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e 
Rozpočtové opatrenie č. 01/2019      
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 23/2019 
Obecné zastupitelstvo 
neschvaluje 
Žiadosť p. Rábeka o odkúpeniu pozemku vo vlastníctve obce – CKN 71/2 k.ú. Opatovce LV511 
vo výmere 190m2 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 24/2019 
Obecné zastupitelstvo 
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 – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 26.06.2019 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce                        
 
 

 
 
 
Zapísala:        Jana Vraždová                  ...................................... 
 
Overovatelia: Zdeno Margorín                ......................................                    
                       
                       Andrej Bulko                    ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 


