
 
Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 
konaného dňa 13.05.2020 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 

  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko, Andrej Bulko                 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Benjamín Vasko, zástupca starostky 

               Zdenko Margorín, poslanec OcZ 
                                         Andrej Bulko, poslanec OcZ 
 
Neprítomní poslanci: Monika Ernestová, poslankyňa OcZ,  
                                     Ing. Bulko Richard, poslanec OcZ 
 
Ospravedlnení poslanci: Monika Ernestová, poslankyňa OcZ,  
                                          Ing. Bulko Richard, poslanec OcZ 

 
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 18,00 h. 
 
Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia. 
2.  Určenie overovateľov zápisnice. 
3.  Schválenie programu zasadnutia. 
4.  Kontrola uznesenia. 
5.  Schválenie čerpania preklenovacieho úveru pre financovanie cyklotrasy. 
6.  Správa  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. 
7.  Žiadosť o odpustenie nájmu na pohostinstvo uzatvoreného počas obmedzení   
     z dôvodu korona vírusu. 
8.  Odškodnenie – bociany. 
9.  Prehodnotenie schválených finančných príspevkov združeniam. 
10.Rekonštrukcia chodníka na cintoríne k domu smútku.  
11.Ukončenie zasadnutia. 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. 
 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     -predkladá starostka obce 
 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Benjamín Vasko, Andrej Bulko                 
 
3.   Schválenie programu zasadnutia  
      - predkladá starostka obce 
Predložený program zasadnutia Oc.Z starostkou obce bol schválený.       
 
4.   Kontrola uznesenia  
- predkladá starostka obce  
 
Uznesenie prijaté na zasadnutí OcZ 27.03.2020. Uznesenie č. 10/2020 
Obecné zastupitelstvo 



p o v e r u j e 
Starostku obce osloviť banky so žiadosťou o vypracovanie ponuky na poskytnutie úveru. 
 
     Ekonómka obce pani Jana Vraždová oslovila banky so žiadosťou vypracovania ponuky na 
poskytnutie prekleňovacieho  úveru pre stavbu cyklotrasy. 
    - Vyhodnotenie ponúk predložila ekonómka obce pani Vraždová 
Najvýhodnejšia ponuka bola doručená od Prima banka Slovensko a.s.  
 
5. Schválenie čerpania preklenovacieho úveru pre financovanie cyklotrasy. 
       -predkladá starostka obce 
 
     Starostka obce odporučila schváliť prijatie úveru  vo výške 280000 EUR poskytnutého zo strany 
Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika na dočasné 
financovanie cyklotrasy za dojednaných podmienok. 
 
6.  Správa  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 predseda komisie Ing. Benjamín Vasko  
 
     V správe  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 bolo konštatované, že starostka 
obce, Mgr. Iveta Mondeková si splnila zákonom nariadenú povinnosť a komisia zverejnila na webovej 
stránke obce majetkové priznanie starostky obce. 
 
7.  Žiadosť o odpustenie nájmu na pohostinstvo uzatvoreného počas obmedzení   
     z dôvodu korona vírusu. 
      - predkladá starostka obce 
 
    Dňa 13. mája 2020 bola doručená žiadosť pána Róberta Repu o odpustenie jednomesačného 
nájmu za prenájom pohostinstva z dôvodu obmedzení súvisiacich s COVID19. 
Poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili žiadosť pána Repu a rozhodli sa žiadosť schváliť.      
 
8.  Odškodnenie – bociany. 
      - predkladá starostka obce 
 
   Aj tento rok sa tešíme z príletu našich bocianov. Hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej ani tento 
rok neostalo prázdne. Tak ako po minulé roky navrhujem kompenzáciu za to, že určitú výmeru 
záhrady nie je možné z dôvodu hniezda užívať.  
 
9.  Prehodnotenie schválených finančných príspevkov združeniam. 
   - predkladá starostka obce 
 
   Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo možnosťou čerpania schválený finančných prostriedkov 
organizáciami v našej obci, vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s COVID19. Poslanci vyjadrili 
svoje optimistické očakávania a nádej že situácia sa zlepší  a  organizácie budú môcť pokračovať 
vo svojich činnostiach. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli vyplatiť schválené finančné 
prostriedky v pôvodnej výške do 31.05.2020  
 
10. Rekonštrukcia chodníka na cintoríne.  
   - predkladá starostka obce 
 
„Už viac rokov po sebe sa obec pokúšala získať finančné prostriedky z dotačných programov na 
rekonštrukciu prístupovej cesty k domu smútku na cintoríne. Žiadosti, dodnes nebolo vyhovené. 
Vzhľadom na skutočnosť zlého stavu a zlej údržby prístupovej cesty k domu smútku, navrhujem 
previesť rekonštrukciu z obecných prostriedkov.“ 



 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva podporili návrh a poverili starostku obce osloviť firmy a uzatvoriť 
zmluvu s dodávateľom s najvýhodnejšou ponukou 
 
11.Ukončenie zasadnutia. 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť. 
 
V Opatovciach, dňa 13.05.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce    
 
 
                     

Zapísala:              Jana Vraždová              ...................................... 
 
Overovatelia:  Ing. Benjamín Vasko        ...................................... 
                    
                       Andrej Bulko                     ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 13.05.2020 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 

Uznesenie č. 11/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e  
Prijatie úveru  vo výške 280000 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika na dočasné financovanie cyklotrasy za dojednaných 
podmienok.                                                                              
hlasovanie: za –3             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 12/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
Správu  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. 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 13/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e     
Žiadosť o odpustenie jednomesačného nájmu za prenájom pohostinstva z dôvodu obmedzení 
súvisiacich s COVID19. 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 

 
Uznesenie č. 14/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
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 
 
Uznesenie č. 15/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Vyplatiť  finančné prostriedky podporovaným združeniam v pôvodnej výške do 31.05.2020.                                                       
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 16/2020 
Obecné zastupiteľstvo                                                                                                                            
p o v e r u j e 
Starostku obce osloviť firmy so žiadosťou o cenovú ponuku na rekonštrukciu prístupovej cesty k domu 
smútku a uzatvoriť zmluvu s dodávateľom s najvýhodnejšou ponukou. 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
V Opatovciach, dňa 13.05.2020. 

                                                                                 Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                              starostka obce 

Zapísala:                  Jana Vraždová        ...................................... 
 
Overovatelia:  Ing. Benjamín Vasko       ......................................  
         
                                    Andrej Bulko       ...................................... 
 
 


