
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.08.2020 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Zdenko Margorín, 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  VZN č. 1 2020 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce  
Opatovce 
6.   Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. 
7.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2020. 
8.   Schválenie záverečného účtu obce Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 
8.a) Schválenie čerpania rezervného fondu. 
9.   Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 
9.a) Žiadosť o zabezpečenie reklamácie a opravy cestnej komunikácie.  
9.b) Schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom 
financií SR 
10.  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: Zdenko Margorín, Andrej Bulko                 
 
3. Schválenie programu zasadnutia  
      - predkladá starostka obce 
Predložený program zasadnutia Oc.Z starostkou obce bol doplnený o body 8.a) , 9.a) a 9.b) a 
schválený poslancami obecného zastupiteľstva..       
 
4. Kontrola uznesenia  
- predkladá starostka obce  
 
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.  
Starostka obce Mgr. Iveta Mondeková oslovila firmy so žiadosťou o cenovú ponuku na rekonštrukciu 
prístupovej cesty k domu smútku. Najvýhodnejšia ponuka bola doručená od firmy PEMAL s.r.o.  
 
5. Schválenie  VZN č. 1 / 2020 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území 
obce  Opatovce. 
 -predkladá starostka obce 
Dňa 09.03.2020 bola doručená Obci Opatovce žiadosť Okresnej prokuratúry Trenčín na Zhodnotenie 
stavu zákonnosti pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb orgánmi 
územnej samosprávy – vyžiadanie spisov a VZN. 
Obecný úrad odoslal požadovanú dokumentáciu na posúdenie a následne obdržal protest 
prokurátora k niektorým článkom VZN. 
Obec Opatovce vyhovela protestu prokurátora a upravila VZN podľa doporučení prokurátora. 
Návrh VZN č,1/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 27.07.2020 po dobu 15 dní. K návrhu 
neboli znesené žiadne pripomienky.  
Starostka obce Mgr. Iveta Mondeková odporučila poslancom obecného zastupiteľstva schváliť VZN 
č.1/2020. 
  
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. 
    - predkladá hlavná kontrolórka Ing. Lucia Bulková  

 
S p r á v u č. 2/2020 

o výsledkoch kontroly za obdobie január až jún 2020. 
 

Finančná kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 09.06.2020 a došlých výdavkových faktúr 
a výdavkové pokladničné doklady od januára do mája 2020. 
 
Kontrolovaný subjekt:                     Obecný úrad Opatovce 
Vedúci kontrolovaného subjektu:    pani starostka Mgr. Iveta Mondeková 
Kontrola vykonaná:                         Obecný úrad Opatovce, dňa 08.06.2020 a 30.06.2020 
Kontrolované obdobie:                   rok 2020 /mesiace január až jún/  
                                                          
Cieľom kontroly bolo: kontrola došlých výdavkových faktúr a výdavkových pokladničných 
dokladov za obdobie január až máj rok 2020 a kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok k 09.06.2020. 
  
  
Výsledok kontroly: na základe vykonanej kontroly stavu záväzkov a pohľadávok bolo zistené:  
Suma nedoplatkov ku dňu 29.02.2020 predstavuje 3647,26 € 
Suma nedoplatkov ku dňu 09.06.2020 predstavuje 2847,90 € 

z toho sú daň z nehnuteľností 2625,72 € 
 komunálny odpad 212,18 € 
 daň za psa 10 € 
 
V zozname daňových dlžníkov sa nachádza zosnulý p. Ježík Jozef, v sume 17,59€ za daň z 
nehnuteľnosti, 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. 
 
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2020 
  - predkladá hlavná kontrolórka Ing. Lucia Bulková  



 
Plán kontrolnej činnosti 

 hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 2. polrok 2020  

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 2020 na nasledovné kontroly a úlohy: 

 Kontrolná činnosť: 
Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 1.10.2020. 
Kontrola riešenia sťažností. 
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce. 
Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ. 
Účasť na zasadnutiach OcZ. 

  
Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2020 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 
        

8. Schválenie záverečného účtu obce Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 
      - predkladá hlavná kontrolórka Ing. Lucia Bulková 
 

SPRÁVA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2019 
 

 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom 
rozpočtovom roku 2019, 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 09.11.2018 uznesením č. 49/2018. V priebehu roka bol zmenený dvakrát a to: 
prvá zmena   schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 22/2019, druhá zmena schválená dňa 
05.12.2019  uznesením č. 33/2019. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako nerozpočtovaný. 
 
 Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2019 bolo na 124%, rozpočet 154922,00€ a skutočné 
príjmy 191640,81€. 
 
 Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov 147922,00€ bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 v sume 161640,81€, čo predstavuje 109% plnenie.  
 
 Bežné príjmy – daňové príjmy k 31.12.2019 skutočnosť 128949,00€ percento plnenia na 109% 
oproti rozpočtu. V bežných daňových príjmoch sú zahrnuté: 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2019 zo ŠR vo výške 
97384,04€, percento plnenia 111% 

 Daň z nehnuteľností skutočný príjem 31636,73€, % plnenia 94% 
 Daň z pozemkov skutočný príjem 14049,19€ 
 Daň zo stavieb 17524,58€ 
 Daň z bytov 62,96€ 
 Nedoplatky z minulých rokov 1586,55€ 
 Pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3753,51€ 
 Daň za psa 470,00€ 
 Daň za ubytovanie 168,00€ 



 Daň za užívanie verejného priestranstva 186,00€ 
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11027,18€ 

 
Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31.12.2019 – rozpočet 14038,00€, skutočnosť 15662,44€, 

čo je 112% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 388€ a 
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 138916,92€, z prenajatých strojov, 
prístrojov, zariadení 55,62€. Administratívne poplatky bol skutočný príjem 1150,90€ čo je 112% 
plnenie. 

Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy k 31.12.2019 – rozpočet 4935,00€, skutočnosť 5105,82€, 
čo je 103% plnenie. Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov,  z vratiek a 
odvod z hazardných hier. Ďalej rozpočtované granty a transfery  v skutočnosti príjem vo výške 
4719,30€, čo je 103% plnenie, boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
Kapitálové príjmy – k 31.12.2019 rozpočet 0€, skutočnosť 30000€. 
 
Príjmové finančné operácie – k 31.12.2019 rozpočet 7000,00€, skutočnosť 0€. 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2019 zo dňa 26.06.2019 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 28000,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0€. 
  
 

 Výdavky k 31.12.2019 – rozpočet 154857,00€, skutočnosť 151427,63€, čo predstavuje 
98% čerpanie. 
 Bežné výdavky – k 31.12.2019  - z rozpočtovaných bežných výdavkov 134037€, bolo 
skutočne čerpané v sume 137607,31€, čo predstavuje 103% čerpanie. Medzi významné položky 
bežných výdavkov patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,  skutočne 
čerpané 56598,85€ čo je 107% čerpanie, sem patria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavnej 
kontrolórky, prenesený výkon štátnej správy. Poistné a príspevok do poisťovní skutočne čerpané 
21220,69€ čo je 118% čerpanie. Tovary a služby skutočne čerpané 47991,99€, čo je 94% 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 
9153,73€, čo je 98% čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 
a návratnými finančnými výpomocami skutočne vyčerpané 2642,05€, čo predstavuje 101% čerpanie. 
 

Kapitálové výdavky – k 31.12.2019 – rozpočet 9300,00€, skutočne čerpané 2300,00€, čo 
predstavuje 25% čerpanie.   
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
Projektová dokumentácia – oddychová zóna 
Z rozpočtovaných 2300€ bolo skutočne čerpané 2300€, čo predstavuje % čerpanie. 
Rekonštrukcia a modernizácia - HZ 
Z rozpočtovaných  7000€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00€, čo predstavuje 0 % 
čerpanie. 
 Výdavkové finančné operácie – k 31.12.2019 – rozpočet  11520,00€, skutočne čerpané 
11520,32€, čo predstavuje 100% čerpanie.  
 
           Prebytok/schodok hospodárenia obce k 31.12.2019 
Prebytok rozpočtu v sume 51733,50€ 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 39877,06€. 
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 -11520,32€, navrhujeme vysporiadať z: 

- rezervného fondu 11520,32 €. 
 Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K záverečnému 
účtu neboli od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky. 



 
8. a) Schválenie čerpania rezervného fondu 
      -predkladá starostka obce 
Navrhujem schváliť čerpanie rezervného fondu vo výške 72 000 eur, vzhľadom na prebiehajúce 
schválené investičné akcie.( cyklotrasa, hasičská zbrojnica). 
 
9.  Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 
   - predkladá hlavná kontrolórka Ing. Lucia Bulková 
 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 02/2020 
Bežné príjmy 
 
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2020 predstavuje 144 870 €, návrh na2. zmenu rozpočtu predstavuje 
6 980€, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 151 850 €. 
 
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2020 predstavuje 0 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje 
56 230 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 56 230 €. 
 
Finančné operácie príjmové – rozpočet na rok 2020 predstavuje 0 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu 
predstavuje 1 500 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 1 500 €.  
 
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 209 580,00€. 
 
Bežné výdavky 
  
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2020  predstavuje 132 990 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu 
predstavuje 6 950€, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 139 940 €. 
 
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2020 predstavuje 0 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje 
54 674 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 54 674 €. 
 
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2020 predstavuje 11 580 €, návrh na 2. zmenu 
rozpočtu predstavuje  1 500 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 13 080€.  
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 207 694,00 €. 
  
 
Hospodárenie celkom +1 886,00 €. 
 
 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. 
02/2020. 
 
9.a) Žiadosť o zabezpečenie reklamácie a opravy cestnej komunikácie. 
  - predkladá poslanec obecného zastupiteľstva Andrej Bulko 
Dňa 07.08.2020 bola doručená žiadosť pána Petra Bulku o zabezpečenie reklamácie a opravy 
vyspádovania cestnej komunikácie v časti pred jeho rodinným domom čo spôsobuje neodtekanie 
dažďovej vody do vsakovačky. 
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o zmapovaní vád na dotknutej 
komunikácii v minulom roku – 2019 s pracovníkom dodávateľskej firmy, kde bolo dohodnuté, že 
bude prebiehať monitorovanie zistených vád v roku 2020 a znovu posúdenie  pred koncom záručnej 
doby komunikácie čo je november 2020 a následná oprava všetkých vád. 
 
 
 
 



 
9.b) Schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy 
s Ministerstvom financií SR. 
-predkladá starostka obce 
Ministerstvo financií SR schválilo poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci určenej na 
vykrytie samosprávnych funkcií obce do výšky výpadku dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 
so štvorročnou splatnosťou rovnakých ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 
2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne 
ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19. Návratná finančná výpomoc musí byť použitá do 
konca roka 2020. 
  
10.Ukončenie zasadnutia. 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť. 
 
V Opatovciach, dňa 12.08.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce    
 
 
 
                     

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



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.08.2020 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 

Uznesenie č. 17/2020 
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 1 2020 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce  Opatovce 
hlasovanie: za –3             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 18/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
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 
 
s c h v a ľ u j e  
Návrh hlavnej kontrolórky - odpísanie dlžnej čiastky17,59 € , daň z nehnuteľnosti  zosnulého p. Jozefa 
Ježíka. 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
Uznesenie č. 19/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e     
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2020 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 

 
Uznesenie č. 20/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 39877,06€.                                                                                                                     
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 22/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Čerpanie rezervného fondu vo výške 72 000 €.                                                                                                                     
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 23/2020 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2. 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 priloženého návrhu: 
 
 



 
                                                                                                                     
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 24/2020 
Obecné zastupiteľstvo                                                                                                                            
p o v e r u j e 
Starostku obce zabezpečiť posúdenie a následné odstránenie vád  na cestnej komunikácii na 
záhumní  s dodávateľom stavebných prác. Pri posudzovaní vád komunikácie budú prítomní aj 
poslanci  obecného zastupiteľstva.   
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 25/2020 
Obecné zastupiteľstvo                                                                                                                            
s c h v a ľ u j e   
Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 5314 €. 
hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 12.08.2020. 
 
 

                                                                                
 

                                                                                Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                              starostka obce 

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


