Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 25.11.2020 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach.
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko, Zdenko Margorín
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Andrej Bulko, poslanec OcZ
Zdenko Margorín, poslanec OcZ
Neprítomní poslanci:2
Ospravedlnení poslanci: Monika Ernestová poslanec OcZ
Ing. Richard Bulko
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 20,00 h.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Kontrola uznesenia.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.
6. Rozpočet na rok 2021-2023.
7. Zabezpečovacie zariadenie na budovu hasičskej zbrojnice.
8. Rozpočtové opatrenie č.3
9. Schválenie VZN č.2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby na území obce Opatovce.
10. Schválenie textu kroniky obce Opatovce za rok 2019.
11.Voľba hlavnej kontrolórky.
11.a) Zaradenie člena DHZ obce Opatovce / informácia.
11.b) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
11.c) Žiadosť o výmenu okna na pohostinstve.
11.d) Žiadosť o finančnú výpomoc – hmotná núdza. / Neverejná časť.
12.Ukončenie zasadnutia.
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny skonštatovala,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a zahájila rokovanie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Ing. Benjamím Vasko, Zdenko Margorín
3. Schválenie programu zasadnutia: Predložený program zasadnutia OcZ starostkou obce bol
doplnený o body : 11 a.), 11b.), 11 c.), 11 d.) a bol poslancami OcZ schválený.
4. Kontrola uznesenia
- predkladá starostka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 12.08.2020.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupitelstvo
poveruje

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.
Starostka obce oslovila listom dodávateľa prác so žiadosťou o odstránenie vád na cestnej
komunikácii. Posudzovanie vád komunikácie bolo vykonané za prítomnosti starostky obce Mgr . Ivety
Mondekovej, zástupcu dodávateľskej firmy a poslancov Zdenka Margorína a Andreja Bulku. Vady na
komunikácii boli zdokumentované v žiadosti a budú odstránené v prípade priaznivého počasia do
konca roka. V prípade nepriaznivého počasia, budú vady odstránené v najbližšom možnom termíne
v jarných mesiacoch.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
- predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predložila : Správu č. 3/2020 o výsledkoch kontroly za obdobie august - november 2020.
Finančná kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 20.11.2020, došlých výdavkových faktúr,
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za obdobie august až november 2020.
Cieľom kontroly bolo: kontrola došlých výdavkových faktúr, príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov za obdobie august až november rok 2020 a kontrolu stavu záväzkov a
pohľadávok k 20.11.2020.

Výsledok kontroly: na základe vykonanej kontroly stavu záväzkov a pohľadávok bolo zistené:
Suma nedoplatkov ku dňu 20.11.2020 predstavuje 10 562,60 €
z toho sú daň z nehnuteľností 7 763,31€
komunálny odpad 2 769,29€
daň za psa 30 €
Na základe kontroly odporúčam vyzvať občanov písomnou formou na úhradu nedoplatkov.
Ďalej na základe vykonanej kontroly došlých výdavkových faktúr, príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky.
6. Rozpočet na rok 2021-2023.
- predkladá hlavná kontrolórka obce
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade
s nasledovnými právnymi normami. So zákonom číslo 583/2004 § 9 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení ďalších zákonov a opatrení Ministerstva Slovenskej
republiky a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, bola splnená povinnosť na zostavenie viacročného rozpočtu. Návrh rozpočtu je
zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej MF SR.
Rozpočet obce na rok 2021 je stanovený ako prebytkový a to 12 430,00 €.
 Bežné výdavky
144 500,00 €
 Kapitálové výdavky
0,00 €
 Finančné operácie výdavkové
11 630,00€
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
156 130,00 €





Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

168 560,00€
0,00 €
0,00 €
168 560,00 €

Rozpočet obce na rok 2022 je stanovený ako prebytkový a to 28 370,00 €.
 Bežné výdavky
144 430,00 €
 Kapitálové výdavky
0,00 €




Finančné operácie výdavkové
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU






Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

11 680,00€
156 110,00 €
172 800,00 €
0,00 €
0,00 €
172 800,00€

Rozpočet obce na rok 2023 je stanovený ako prebytkový a to 20 270,00€.
 Bežné výdavky
145 850,00 €
 Kapitálové výdavky
0,00 €
 Finančné operácie výdavkové
11 690,00 €
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
157 540,00 €





Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

177 810,00 €
0,00 €
0 ,00€
177 810,00. €

Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením navrhovaný rozpočet bol zverejnený
najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Ku návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 neboli
vznesené žiadne požiadavky od obyvateľov obce.
Záver – odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu pre obec
Opatovce na rok 2021 a predložený návrh rozpočtu obce Opatovce na roky 2022a 2023 odporúčam
zobrať na vedomie .
7. Zabezpečovacie zariadenie na budovu hasičskej zbrojnice.
- predkladá starostka obce
Do novo vybudovanie hasičskej zbrojnice vzhľadom na ochranu majetku obce je potrebné
nainštalovať bezpečnostné zariadenie, ktoré nám umožní plnenie tejto zodpovednosti. Oslovili sme
firmy, ktoré ponúkajú zariadenie a montáž takýchto zariadení. Vybrali sme dodávateľa s najnižšou
ponukou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní - Elektronické zabezpečovacie zariadenie od
firmy AXIN-Ivan Ježko v hodnote 875 eur.
8. Rozpočtové opatrenie č.3
- predkladá hlavná kontrolórka
Návrh rozpočtového opatrenia č. 03/2020
Bežné príjmy
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2020 predstavuje 209 580,00 €, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 16 045,00 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 167 895,00 €.
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2020 predstavuje 56 230,00 €, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 0 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 56 230 €.
Finančné operácie príjmové – rozpočet na rok 2020 predstavuje 1 500,00 €, návrh na 3. zmenu
rozpočtu predstavuje 318 694,00 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 320 194,00 €.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 544 319,00 €.

Bežné výdavky
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2020 predstavuje 139 940,00 €, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 4 200,00 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 144 140,00 €.
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2020 predstavuje 54 674,00 €, návrh na 3. zmenu rozpočtu
predstavuje 327 250,00 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 381 924,00 €.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2020 predstavuje 13 080,00 €, návrh na 3. zmenu
rozpočtu predstavuje 0 €, 3. zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje 13 080,00€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 539 144,00 €.
Hospodárenie celkom +5 175,00 €.
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.
03/2020.
9. Schválenie VZN č.2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby na území obce Opatovce.
- predkladá starostka obce
Návrh VZN č.2/2020 bolo v zákonnej lehote zverejnené na úradnej tabuli. Upravuje spôsob
a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb na území obce. Od občanov neboli vznesené
žiadne pripomienky. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č.1/2016 o úhrade za
sociálnu službu na území obce Opatovce.
10. Kronika obce za rok 2018
- predkladá starostka obce
Mgr. Katarína Bohušová predložila na schválenie text Kroniky obce Opatovce za rok 2019.
11. Voľba hlavnej kontrolórky.
- predkladá starostka obce
Na obecný úrad Opatovce nebola doručená žiadna žiadosť na post hlavného kontrolóra obce a preto
bude vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra.
11. a) Zaradenie člena DHZ obce Opatovce / informácia
- predkladá starostka obce
Dňa 25.11.2020 v zmysle ustanovení §5 ods. 4 vyhlášky MV SR č.611/2006 Z.z. o hasičských
jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov bola menovaná Bc. Patrícia Svatíková do funkcie hasič.
11. b) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
- predkladá starostka obce
Na obecný úrad Opatovce dňa 24.11.2020 bola doručená žiadosť spoločnosti DALITRANS s.r.o.,
IČO: 36 298 883 so sídlom 91311 Veľké Bierovce 266 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
par.Reg.“E“ č. 569/2, o výmere 14 588 m2 orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce za
navrhnutú cenu 9 eur za m2.
11. c) Žiadosť o výmenu okna na pohostinstve.
- predkladá starostka obce
Na obecný úrad Opatovce dňa 23.11.2020 bola doručená žiadosti prevádzkovateľa pohostinstva pána
Róberta Repu o výmenu okna na pohostinstve z dôvodu nedostatočného tesnenia a značných únikov
tepla.
11. d) Žiadosť o finančnú výpomoc – hmotná núdza./ Neverejná časť.
- predkladá starostka obce

Na obecný úrad Opatovce dňa 23.11.2020 bola doručená žiadosť občana o výpomoc v hmotnej núdzi.
16. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.
V Opatovciach, dňa 25.11.2020
Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

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

Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko

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

Zdenko Margorín

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 25.11.2020 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupitelstvo
berie na vedomie
Informáciu o oprave obecnej komunikácie.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet bez programovej štruktúry pre obec Opatovce na rok 2021
berie na vedomie
viacročný rozpočet pre obec Opatovce na roky 2022-2023
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zakúpenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia na budovu novej hasičskej zbrojnice od
firmy AXIN-Ivan Ježko v hodnote 875 eur
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3. 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. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2 / 2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na
území obce Opatovce.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
text Kroniky obce Opatovce za rok 2019
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
doplnenie člena DHZ Opatovce menovaním Bc. Patrície Svatíkovej do funkcie hasič.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostku obce aby vstúpila do rokovania so spoločnosťou DALITRANS s.r.o. o cene pozemku za
m2.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výmenu okna na pohostinstve.
hlasovanie: za –3
proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupitelstvo
schvaľuje
žiadosť o finančnú výpomoc z rozpočtu obce pre občana v hmotnej núdzi vo výške 200 eur.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 25.11.2020

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce
Zapísala:

Jana Vraždová

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

Overovatelia: Ing. Benjamín Vasko

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

Zdenko Margorín

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

