Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 27.03.2020 o 12,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce
Overovatelia: Monika Ernestová , Zdenko Margorín
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Ing. Benjamín Vasko, zástupca starostky
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Zdenko Margorín, poslanec OcZ
Andrej Bulko, poslanec OcZ
Ing. Bulko Richard, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 12,45 h.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Sľub poslanca.
3. Určenie overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia.
5. Menovanie zástupcu starostky.
6. Kontrola uznesenia.
7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.
8. Rozpočtové opatrenie č.1
9. Doplnenie a schválenie člena komisie pre bývanie.
10. Doplnenie a schválenie člena komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov.
11. Správa zo zasadnutia komisie pre bývanie.
12. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2020
13. Plán stavebných prác na rok 2020.
14. Schválenie čerpania preklenovacieho úveru pre financovanie cyklotrasy.
15. Ukončenie zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ.
Na úvod rokovania vyzvala prítomných poslancov na vzdanie úcty pamiatke zosnulej poslankyne
Lenky Bulkovej minútou ticha.
2. Sľub poslanca.
Rokovanie pokračovalo zložením sľubu poslanca Ing. Richarda Bulku, čím bola splnená podmienka
úplnosti obecného zastupiteľstva – 5 členov OcZ
Na základe prezenčnej listiny starostka obce skonštatovala že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

-predkladá starostka obce
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Zdenko Margorín, Monika Ernestová
4. Schválenie programu zasadnutia

-predkladá starostka obce

Starostka obce predložila program OcZ.poslancov na schválenie.
5. Kontrola uznesenia

-predkladá starostka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 05.12.2019. mali formu berie na vedomie a schvaľuje.

6. Menovanie zástupcu starostky.
-predkladá starostka obce
Za zástupcu starostky obce bol menovaný poslanec Ing. Benjamín Vasko

7. Správa kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.
- predkladá kontrolórka obce Ing. Lucia BULKOVÁ
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu Obce Opatovce
S p r á v u č.1/2020 o výsledkoch kontroly za obdobie september až december 2019 a január až
február 2020.
Finančná kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 29.02.2020 a došlých výdavkových faktúr a
výdavkové pokladničné doklady od septembra do decembra 2019.
Kontrolovaný subjekt:Obecný úrad Opatovce Vedúci kontrolovaného subjektu:pani starostka Mgr. Iveta
Mondeková Kontrola vykonaná: Obecný úrad Opatovce, dňa 11.02.2020 a 02.03.2020 Kontrolované
obdobie: rok 2019 /mesiace september až december/rok 2020 /mesiace január až február/ Cieľom
kontroly bolo: kontrola došlých výdavkových faktúr a výdavkových pokladničných dokladov za
obdobie september až december 2019 a kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok k 29.02.2020. Výsledok
kontroly: na základe vykonanej kontroly stavu záväzkov a pohľadávok bolo zistené: Suma nedoplatkov
ku dňu 5.12.2019 predstavuje 4459,90 €. Suma nedoplatkov ku dňu 31.12.2019 predstavuje 3847,26 €.
Suma nedoplatkov ku dňu 29.02.2020 predstavuje 3647,26 € z toho sú daň z nehnuteľností 3232,11 €
komunálny odpad 405,15 € daň za psa 10 € V zozname daňových dlžníkov sa nachádza zosnulý p. Blaho
Ivan, v sume 35,14 € za KO /kom. odpad/ a zosnulá p. Michalcová Ľudmila, v sume 20,07 € za KO, kde
navrhujem odpísanie čiastky. Na základe kontroly odporúčam opätovne vyzvať občanov písomnou
formou na úhradu nedoplatkov. Ďalej na základe vykonanej kontroly výdavkových faktúr a výdavkových
pokladničných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky.

8. Rozpočtové opatrenie č.1
-predkladá kontrolórka obce Ing. Lucia BULKOVÁ

Návrh rozpočtového opatrenia č. 01/2020
Bežné príjmy
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2020 predstavuje 143460 €, návrh na 1. zmenu rozpočtu
predstavuje 1410€, 1. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 144870€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 144870€.
Bežné výdavky
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2020 predstavuje 131660€, návrh na 1. zmenu rozpočtu
predstavuje 1330€, 1. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 132990€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2020 predstavuje 11580€, návrh na 1. zmenu
rozpočtu predstavuje 0€, 1. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 11580€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 144570€.
Hospodárenie celkom +300€.
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. 01/2020.

9. Doplnenie a schválenie člena komisie pre bývanie.
-predkladá starostka obce
Komisia pre bývanie bude pracovať v tomto zložení: predseda komisie - Monika Ernestová,
členovia komisie - Zdenko Margorín a Andrej Bulko
10. Doplnenie a schválenie člena komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov.
-predkladá starostka obce
Komisia podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov bude pracovať v tomto zložení:
predseda komisie – Ing. Benjamín Vasko, členovia komisie –Zdenko Margorín, Ing. Richard
Bulko.
11. Správa zo zasadnutia komisie pre bývanie.
-predkladá Monika Ernestová
Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, o schválení nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 4

12. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2020
-predkladá starostka obce
Názov podujatia
Detský karneval
Obecna zabijačka

Termín
konania
02.02.2020
08.02.2020

Organizátor

Poznámka

OcÚ
Spevácky súbor
Opatovčan, OcÚ
OcÚ
OcÚ
DHZ Opatovce, OcÚ
JDS ZO Opatovce,
OcÚ

zrealizované
zrealizované

Stavanie mája
MDD
Anna Bál
Posedenie pri pesničke
a opekačka pri výročí
SNP
Šachový turnaj

30.04.2020
jún.2020
25.07.2020
august.2020
august 2020

Ing. Ondriška, OcÚ

Mesiac úcty k starším
Vítanie detí do života
Mikuláš

Október/ 2020
november /2020
December/2020

OcÚ
OcÚ
OcÚ

13. Plán stavebných prác na rok 2020.
-predkladá starostka obce
Stavebné práce - názov
Rekonštrukcia strechy na DS
Oplotenie cintorína a oprava
prístupovej komunikácie k DS
položením asfaltu
Generálna údržba obecného parku
Oprava MK frézovaným asfaltom

Spôsob financovania
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte
V prípade získania
dotácie.
V prípade získania
dotácie.
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

Dostavba HZ

Rozpočet obce/
dotácia /nezahrnuté
v rozpočte

Vymaľovanie budovy OcÚ, knižnice

Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

Predpokladané financie: €
Celkové náklady: 13 950,00
Dofinancovanie: 1395,00
5000
500,00

Dotácia : 11230,24
Dofinancovanie : vlastné
zdroje
2000,00

Rozpočet obce/
Celkové náklady: 317 336,00
Úprava ľavobrežnej koruny hrádze
nezahrnuté
v
rozpočte/
€
rieky Váh, v úseku od obce Opatovce
dotácia
Dofinancovanie: 15 866,80
po Trenčín časť Nozdrkovce
€
/Biskupice, s využitím pre cyklistov
a chodcov
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.

14. Schválenie čerpania preklenovacieho úveru pre financovanie cyklotrasy.
-predkladá starostka obce
Projekt cyklotrasy Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín
je finančne náročný projekt presahujúci možnosti financovania z rozpočtu obce po refundáciu
z eurofondov, preto je potrebné prijať uznesenie na schválenie prijatia ponuky dočasného úveru vo
výške 280,0000 EUR. Dočasný úver bude slúžiť výhradne na finančné operácie súvisiace z cyklotrasou.

15. Ukončenie zasadnutia.
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 27.03.2020
Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

......................................

Overovatelia:

Zdeno Margorín

......................................

Monika Ernestová

......................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 27.03.2020 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupitelstvo

berie na vedomie
menovanie Poslanca Ing. Benjamína Vaska za zástupcu starostky obce.
hlasovanie: za –5

proti – 0

zdržal sa – 0

schvaľuje
K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa §12 ods. 2, prvá veta, odst 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta
zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
poveruje
poslanca Ing Benjamína Vasku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
§12 ods. 2, prvá veta, odst 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlasovanie: za –5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupitelstvo

berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

schvaľuje
na doporučenie kontrolórky odpisať pohľadávky na zozname dlžníkov - zosnulý p. Blaho Ivan, v sume
35,14 € za KO /kom. odpad/ a zosnulá p. Michalcová Ľudmila, v sume 20,07 € za KO
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č.01/2020
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje

za člena komisie pre bývanie poslanca Zdenka Margorína
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje

za člena komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov poslanca Ing. Richarda
Bulku.
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Plán kultúrných a športových podujatí na rok 2020
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
Plán stavebných prác na rok 2020
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupitelstvo
berie na vedomie
Správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupitelstvo
berie na vedomie
Správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupitelstvo
poveruje
Starostku obce osloviť banky so žiadosťou o vypracovanie ponuky na poskytnutie úveru.
hlasovanie: za – 5

proti – 0

zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 27.03.2020
Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

......................................

Overovatelia: Zdenko Margorín

......................................

Monika Ernestová

......................................

