
Zápisnica 
                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 22.06.2022 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach. 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Ing. Benjamin , Monika Ernestová 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
Prítomní poslanci:  Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ 
                                  Monika Ernestová, poslanec OcZ                                     

        Zdenko Margorín, poslanec OcZ 
        Andrej Bulko, poslanec OcZ               

Neprítomní poslanci:1 
Ospravedlnení poslanci: Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ                   
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 19:45 hod. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022 
7. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 
8. Schválenie Záverečného účtu obce Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
9. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 
10. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026 
11. Menovanie vyraďovacej komisie 
12. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu. 
13. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2021 – Inventarizačný zápis 
14. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce 
15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké  Bierovce – 
Opatovce 
16. Odškodnenie – bociany 
17. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 
18. 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 
-predkladá starostka obce 
Zapisovateľka: Patrícia Koníčková 
Overovatelia zápisnice: : Ing. Benjamín Vasko, Monika Ernestová 
 
3. Schválenie programu zasadnutia: 
Starostka obce predložila program  OcZ  poslancom na schválenie. 
 
Predložený program zasadnutia OcZ starostkou obce bol doplnený o bod 17.a) Rôzne: reklamácia 
komunikácie na záhumní a prerastanie buriny na cykloturistickom chodníku. 
Program rokovania OcZ s doplneným bodom 17.a) bol poslancami schválený. 
 
 
 



4.  Kontrola uznesenia 
Správa  č. 3/2022 o výsledku finančnej kontroly  podľa zákona č. 357/2015 Z. z.  
 - predkladá hlavná kontrolórka obce 
Na základe  kontrolnej  činnosti  vykonala  v  termíne  07. 06. 2022   hlavná   kontrolórka   obce  Ing. 
Ľudmila Slávková  finančnú kontrolu  v povinnej osobe na Obecnom úrade Opatovce, Opatovce č.73, 
IČO: 00311901, s cieľom vykonať kontrolu  plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

Na základe kontroly bolo zistené: 
Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e 
Starostku obce oslovením znalca za účelom vypracovania znaleckého posudku na par.Reg.“E“ č. 
569/2, o výmere 14 588 m2 orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce 

- Vzhľadom na situáciu pozdržania lehoty výkupu pôdy pod Kvadrant č. 4 LP Opatovce a 
podmienky v prípade  odsúhlasenia predaja pozemku „znalecký posudok nemôže byť starší 
viac ako 3 mesiace“, starostka obce požiada znalca o vypracovanie posudku na par.Reg.“E“ č. 
569/2, o výmere 14 588 m2 orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. až po zrealizovaní 
výkupu  pôdy firmou DALITRANS s.r.o., nakoľko už z predchádzajúcich rokovaní je zrejmé, 
že pozemok obec zvažuje v súčasnosti odpredať iba v prípade podpory zrealizovania projektu 
na kvadrante č. 4 LGP Opatovce. 

  
Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e – 
starostku obce zaslaním žiadosti NDS a.s. o prevod technickej infraštruktúry -  ČOV Kostolná 
a vodovodná prípojka odpočívadlo Kostolná - a do doby prevodu o nájom pre verejnoprospešné účely 
obce, t.j. pre potreby obyvateľov obce, ako aj pre potreby fyzických a právnických osôb vykonávajúcich 
podnikateľské a iné aktivity na území obce s podmienkami: 
1. Znalecký posudok pre účel stanovenia kúpnej ceny technickej infraštruktúry, ako aj výšky nájomného 
dá vyhotoviť obec. 
2. Financovanie (nájom/prevod) technickej infraštruktúry bude výlučne zabezpečené združením 
finančných prostriedkov investorov na účet obce, prípadne na novozriadený fond technickej 
infraštruktúry, ktorý bude v správe obce, a to pred uzatvorením nájomnej zmluvy a zmluvy o prevode.  
3. Technická infraštruktúra bude odovzdaná do správy TVK a.s. 

- Dňa 29.03.2022  bola zaslaná žiadosť na NDS a.s. o prevod technickej infraštruktúry -  ČOV 
Kostolná a vodovodná prípojka odpočívadlo Kostolná a do doby prevodu o nájom pre 
verejnoprospešné účely obce, t.j. pre potreby obyvateľov obce, ako aj pre potreby fyzických a 
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľské a iné aktivity na území obce a vypracovaný 
znalecký posudok na ČOV Kostolná. 

  
Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e – 
starostku obce oslovením Bioplynovej stanice Bierovce za účelom zmeny trasy a času vývozu 
digestátu na letisko. 

- Starostka obce telefonicky požiadala Bioplynovú stanicu Bierovce pri ohlásení povoleného 
vývozu digestátu na letisko, aby smerovali dopravu vývozu na letisko cez bránu 
v Biskupiciach. 
Požiadavke bolo vyhovené a 2/3 vývozu bolo realizované podľa požadavky. 

 Na základe vykonaného overovania bolo konštatované, že uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 8/2022 a 12/2022 boli splnené,  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2022 bolo 
z dôvodu pozdržania termínu výkupu pôdy posunuté na neskôr. 



5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
- predkladá hlavná kontrolórka obce 
Správa č. 1/2022 o výsledku finančnej kontroly  podľa zákona č. 357/2015 Z. z.  
Na základe kontrolnej činnosti vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Ľudmila Slávková finančnú 
kontrolu na Obecnom úrade Opatovce, Opatovce č.73,  IČO: 00311901 s cieľom vykonať finančnú 
kontrolu  výdavkových pokladničných dokladov. 
Kontrola začala 31. 12. 2021, ukončená bola 25. 3. 2022. 
Kontrolované boli  príjmové a výdavkové pokladničné doklady za obdobie január až december 2021 
v pokladni P1 a P2. 
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Správa  č. 2/2022 o výsledku finančnej kontroly  podľa zákona č. 357/2015 Z. z.  
Na základe  kontrolnej  činnosti  vykonala  v  termíne  11. 04. 2022   hlavná   kontrolórka   obce  Ing. 
Ľudmila Slávková  finančnú kontrolu  v povinnej osobe na Obecnom úrade Opatovce, Opatovce č. 73, 
IČO: 00311901, s cieľom vykonať kontrolu stavu pohľadávok  
k 31. 12. 2021. 
Na základe kontroly bolo zistené:  
suma nedoplatkov ku dňu 31.12.2021 predstavuje 9 264,67 €, 
z toho sú daň z nehnuteľností 6 497,08 € 

    komunálny odpad 2 717,59 € 
    daň za psa 50 € 

Na základe kontroly odporúčam vyzvať občanov písomnou formou na úhradu nedoplatkov. 
Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Správa  č. 04/2022 o výsledku finančnej kontroly  podľa zákona č. 357/2015 Z. z.  
Na základe  kontrolnej  činnosti  vykonala  v  termíne  07. 06. 2022   hlavná   kontrolórka   obce  Ing. 
Ľudmila Slávková  finančnú kontrolu  v povinnej osobe na Obecnom úrade Opatovce, Opatovce č.73, 
IČO: 00311901, s cieľom vykonať kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vypracovaným Záverečným 
účtom obce za rok 2021 
Na základe kontroly bolo zistené:  
Obec dodržala pravidlá používania návratných zdrojov financovania v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 boli vo výške 199 364,23 €,  zostatok istiny k 31.12.2021 bol 
60 414,- €, čo predstavuje 33%, čím bola splnená zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona 
č. 583/2004 Z. z. 
Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021 boli vo výške 169 478,36 €,  suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za rok 2021 bola 14 287,34 €, čo predstavuje 8%, čím bola splnená zákonná 
podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. 
Uvedené výpočty sú v súlade s vypracovaným Záverečným účtom obce za rok 2021. 
Na základe vykonaného overovania bolo konštatované, že obec dodržala príslušné ustanovenia 
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 
 
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  2.polrok 2022. 
- 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 2022 na nasledovné kontroly a úlohy: 

 



Kontrolná činnosť: 
             Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 06. 2022 

Kontrola riešenia sťažností 
Kontrola interných smerníc obce 
Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce 
Kontrola výpočtu dane z nehnuteľnosti 
Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ 
Účasť na zasadnutiach OcZ 

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2022 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  
 

7. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 / 2022. 
- predkladá hlavná kontrolórka obce 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 02/2022 
Bežné príjmy 
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2022 predstavuje 179 910 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje 3 
841 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 183 751 €. 
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2022 predstavuje 0 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje 0 €, 
2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 0 €. 
Finančné operácie príjmové – rozpočet na rok 2022 predstavuje 5 500 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu 
predstavuje 61 500 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 67 000 €.  
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 250 751 €. 
 
Bežné výdavky  
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2022  predstavuje 161 389 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu predstavuje 
zvýšenie o 5 985 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 167 374 €. 
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2022 predstavuje 10 690 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu 
predstavuje 160 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 10 850 €. 
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2022 predstavuje 9 480 €, návrh na 2. zmenu rozpočtu 
predstavuje  0 €, 2. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 9 480€.  
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 187 704 €. 
 
Hospodárenie celkom +63 047 €. 
 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. 02/2022. 
Rozpočtové opatrenie bolo zverejnené v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K rozpočtovému opatreniu 
neboli od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky. 
 
8. Schválenie Záverečného účtu obce Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok2021 

- predkladá hlavná kontrolórka obce 
Rozpočet obce na rok 2021  
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  nerozpočtovaný. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.112020 uznesením č. 28/2020 
 



Rozpočet bol zmenený trikrát: 
- prvá zmena   schválená dňa 27.03.2021    uznesením č.   9/2021 
- druhá zmena schválená dňa 12.08.2021    uznesením č. 23/2021 
- tretia zmena schválená dňa 25.11.2021     uznesením č. 30/2021 
-  

Rozpočet obce k 31.12.2021  
  

Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 168.560,00 569.872,00 576.453,66 101 
z toho :     
Bežné príjmy 168.560,00 195.282,00 199.364,23 102 
Kapitálové príjmy 0,00 306.320,00 313.031,43 102 
Finančné príjmy 0,00 68.270,00 64.058,00 94 
Výdavky celkom 156.130,00 534.710,00 521.895,63 98 
z toho :     
Bežné výdavky 144.500,00 173.210,00 157.570,63 91 
Kapitálové výdavky 0,00 15.870,00 19.924,55 126 
Finančné výdavky 11.630,00 345.630,00 344.400,45 100 
Rozpočtové 
hospodárenie obce 

12.430,00 35.162,00 54.558,03  

 
Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 569.872-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
576.453,66 EUR, čo predstavuje  101 % plnenie.  
Z rozpočtovaných bežných príjmov 195.282,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
199.364,23  EUR, čo predstavuje  102 % plnenie.  

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93.800,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 96310,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 104 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 42.080,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 39.607,77 EUR, čo je 94 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17.392,95 EUR, dane zo stavieb boli v sume 22.079,06 
EUR a dane z bytov boli v sume 135,76 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  35.148,37 EUR, 
za nedoplatky z minulých rokov 4.459,40 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností za rok 2021 v sume 5.056,15 EUR. 
 
Daň za psa    450,00 EUR 
Daň na ubytovanie   211,60 EUR 
Daň za užívanie verejného priestranstva  357,00 EUR 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   14.336,26 EUR 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 19.720,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20.594,30 EUR, čo je 104 
% plnenie.  
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 149,50 EUR a príjem z prenajatých 
budov, priestorov a objektov v sume 13.206,92 EUR, z prenajatých  strojov, prístrojov, zariadení.. 67,08 
EUR a nasledujúce poplatky. 
 
 
 



Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 6.030,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.077,80 EUR, čo je 101 % 
plnenie.  
Z predaja výrobkov, tovarov a služieb: 
Z rozpočtovaných 1.080,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.062,00 EUR, čo je 93 % 
plnenie.  
Za znečistenie ovzdušia: skutočný príjem 31,00 EUR 
 
Iné nedaňové príjmy 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21.642,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 25.133,23 
EUR, čo predstavuje 116 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov , z vratiek a odvod z hazardných 
hier.  
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 20.612,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 24.100,46 EUR, 
čo predstavuje 117 % plnenie. 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
Kapitálové príjmy 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 306.320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
313.031,43EUR, čo predstavuje  102 % plnenie.  
Kapitálový príjem je z : Grant zo štátneho rozpočtu  na vybudovanie Cykloturistického chodníka vo 
výške 313.031,43 € 
Z rozpočtovaných 306.320,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 313.031,43 EUR, čo predstavuje 102 
% plnenie. 
 
Príjmové finančné operácie 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 68.270,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
64.058,00 EUR, čo predstavuje  94 % plnenie.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2021 zo dňa 9.6.2021 bolo schválené použitie rezervného 
fondu v sume 60.000,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 5.790,-- EUR. 
  
Kapitálové výdavky 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15.870,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 19.924,55 EUR, čo predstavuje  126 % čerpanie. 
 
Výdavkové finančné operácie 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 345.630,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
344.400,45 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
Z rozpočtovaných 345.630,-- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2021 v sume 344.400,45 EUR, čo predstavuje 100 %. 
Do istín je zarátané aj splatenie úveru na cykloturistický chodník. 
 
Prebytok rozpočtu v sume 54.250,87 EUR  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 znení neskorších predpisov,  upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných 
predpisov v sume 307,16 EUR  navrhujeme použiť na:  
       - tvorbu rezervného fondu  54.250,87 EUR  
Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K záverečnému účtu neboli od 
obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky. 
 
 
 



 
9. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026 
 - predkladá starostka obce 
        V zmysle§11, ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 
obdobie. Počet poslancov je stanovený v závislosti od počtu obyvateľov. Naša obec v zmysle 
uvedeného zákona môže mať od 3 do 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Navrhujem aby poslanci 
schválili počet členov obecného zastupiteľstva 5 na  volebné obdobie 2022 -2026 
 
10. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026 
 - predkladá starostka obce 
        V zmysle §11, odst.4, bod i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov má obecné zastupiteľstvo povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Schválenie úväzku starostu pred konaním komunálnych 
volieb, je vlastne zabezpečenie , že víťaz volieb má zaručený rozsah výkonu funkcie. V prípade, že 
víťazovi volieb nebude schválený úväzok vyhovovať , v zmysle  §11, odst.4, bod i) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, môže na jeho návrh obecné 
zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu jeho funkcie počas funkčného obdobia. V obci Opatovce bol 
rozsah výkonu funkcie starostu obce vždy na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby OcZ 
schválilo úväzok starostu obce Opatovce na volené obdobie 2022 -2026 na plný úväzok.  
 
11. Menovanie vyraďovacej komisie 
   – predkladá starostka obce 
         V zmysle Smernice č. 1/2014 Vyraďovacia komisia, Časť II, Čl. 2, bod 2, starostka obce 
Opatovce menuje členov Vyraďovacej komisie, za predsedu komisie Zdenka Margorína  a za členov 
komisie Moniku Ernestovú a Andreja Bulku. 
 
12. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu. 
-predkladá predseda komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Benjamín Vasko 
       Dňa 27.04.2022 doručila starostka obce v zmysle ústavného  zákona č. 357/2004 
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkové priznanie 
za rok 2021. Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené  oznámenie. 
 
13. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2021 – Inventarizačný zápis 
 - predkladá predseda inventarizačnej komisie 
         V zmysle Vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie č. 2/2008 čl.2, bod 1, nariadila 
starostka obce  vykonanie riadnej inventarizácie majetku Obce Opatovce ku dňu 31.12.2021 
a menovala inventarizačnú komisiu v zložení Zdenko Margorín – predseda komisie, členka komisie 
Monika Ernestová  a členka komisie Patrícia Koníčková. 
Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2021. a 31.01.2022 bol odovzdaný Inventarizačný zápis 
spolu so všetkými príslušnými dokladmi. Súčasťou inventarizačného zápis je aj návrh na vyradenie 
majetku. Ten bude predložený vyraďovacej komisii. 
Stav majetku obce: 
k 31.12.2017     1 316 617,27 € 
k 31.12.2021   1 631 342,98 € 
nárast        314 725,71 € 
 
14. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce. 
- predkladá predseda inventarizačnej komisie 
 



 



 
 
15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké  
Bierovce – Opatovce 
-predkladá starostka obce 
       Na obecný úrad bola doručené žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce od 
Futbalového klubu TJ Veľké  Bierovce – Opatovce. 

Navrhujem uvedenú organizáciu podporiť nenávratným finančným príspevkom z rozpočtu obce vo 
výške 300 €   v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Finančné prostriedky 
budú poskytnuté v schválenej výške do 30 dní od podpísania zmluvy. 

16. Odškodnenie – bociany 
-predkladá starostka obce  
     Aj tento rok nás potešil prílet bocianov.  Zahniezdili v obnovenom hniezde a vysedeli dve 
mláďatká. A však, hniezdo pani M. Marchotovej znemožňuje užívať časť záhrady  a preto navrhujem, 
tak ako po minulé roky schváliť kompenzáciu. 



17. Rekonštrukcia budovy obecného úradu 
      -predkladá starostka obce 
Už minulý rok  sme skonštatovali že stav obecných budov - kultúrny dom a obecný úrad je v  
nevyhovujúcom stave a potrebujú rekonštrukciu. Vzhľadom na dofinancovanie schválených projektov, 
rekonštrukciu kultúrneho domu obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo vzhľadom na finančnú situáciu ako 
momentálne nemožné realizovať a rovnako aj z dôvodu zrušenia pohostinstva v priestoroch 
kultúrneho domu, nakoľko z fondu obnovy je možné čerpať iba na verejné budovy a pohostinstvo je 
komerčný priestor. 
Situácia z financovaním nie je jednoduchá ani tento rok, ale napriek tomu musíme zrekonštruovať 
budovu obecného úradu, nakoľko budova obecného úradu  sa doslova rozpadá.  
Navrhujem, dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu budovy a podať žiadosť 
o čerpanie dotácie z environmentálneho fondu a fondu obnovy. 
 
17. a) Rôzne  
Poslanec Andrej Bulko predniesol dotaz ohľadom výsledku reklamácie cesty na záhumní a upozornil 
na prerastajúcu burinu na cykloturistickom chodníku. 
      -predkladá starostka obce 
      - Reklamácia komunikácie na záhumní bola podaná dňa 2.10.2020 - spisové číslo : OCÚ OP -
S2020/00339-001 v termíne záručnej lehoty. Pri posudzovaní chýb na komunikácii boli prítomný 
pracovník zhotoviteľa, starostka obce, poslanci Andrej Bulko, Zdenko Margorín a pán Peter Bulko,  
pred domom ktorého sa vyskytol pokles komunikácie, kde sa v čase daždivého počasia tvorí mláka 
a voda neodteká do vsakovačky. Reklamáciu dodávateľ neuznal z dôvodu údajného nedostatočného 
zhutnenia pri zásype vodovodných a kanalizačných potrubí čo spôsobuje pokles vozovky a čo sa 
prejavilo, až po nejakom čase . Reklamácia bola opätovne podaná, dodávateľ nanovo urobil obhliadku 
a trval na svojom prvom vyjadrení a zamietavom stanovisku. Komunikácia na záhumní bola 
realizovaná ako oprava komunikácie, ktorej podklad bol vyhodnotený ako dostatočne pevný 
a zhutnený vzhľadom na viac ako 40 ročné používanie. Žiaľ skutočnosť sa ukázala iná. Komunikácia 
vykazuje v určitých úsekoch pokles. Oprava komunikácie je tak možná iba z obecných zdrojov. 
Vzhľadom na stav komunikácií v iných častiach obce, kde je oveľa horší stav vidím možné riešenie až 
po zrealizovaní optickej siete, nakoľko v tom čase budeme riešiť aj nedostatky v iných úsekoch na 
obecných komunikáciách. 
          - Prerastajúca burina na cykloturistickom chodníku je jav s ktorým sa do určitej miery počítalo, 
nakoľko projekt bol vypracovaný na úpravu povrchu hrádze asfaltovým chodníkom ako 
cykloturistický chodník nie cyklotrasa so všetkými parametrami a značením.  
Na zamedzenie prerastania asfaltu burinou, 2x do roka robíme postrek proti prerastaniu buriny a kosia 
sa a postrekujú krajnice cykloturistického chodníka. Pokiaľ dôjde k porušeniu asfaltovej plochy 
budeme musieť priebežne vykonávať opravy asfaltového povrchu.  
 
18. Ukončenie zasadnutia. 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  
      
 
V Opatovciach, dňa 22.06.2022 
 
 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 
Zapísala:        Patrícia Koníčková            ..................................... 
 
Overovatelia: Ing. Benjamin Vasko         ......................................                    
                       
                       Monika Ernestová             ...................................... 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 22.06.2022 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 

Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e   
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia           
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách             
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022      
7. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022           
8. Schválenie Záverečného účtu obce Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2021    
9. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026     
10. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026   
11. Menovanie vyraďovacej komisie   
12. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu   
13. Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2021 – Inventarizačný zápis   
14. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce    
15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké  Bierovce – 
Opatovce      
16. Odškodnenie – bociany    
17. Rekonštrukcia budovy obecného úradu    
17.a) Rôzne: reklamácia komunikácie na záhumní a prerastanie buriny na cykloturistickom chodníku 
18. Ukončenie zasadnutia 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022. 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 16/2022 
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.  



 
hlasovanie: za – 4          proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 17/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez 
výhrad. 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 54.250,87 EUR. 
s c h v a ľ u j e  
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 18/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
1 volebný obvod a počet -  päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach pre volebné obdobie 
2022– 2026   
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 19/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e         
úväzok starostu obce Opatovce na volebné obdobie 2022 -2026 na plný úväzok 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 20/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
členov vyraďovacej komisie pre vykonanie vyradenia majetku obce Opatovce: predseda komisie  
Zdenko Margorín  predseda komisie,  Andrej Bulko člen komisie a Monika Ernestová členka komisie 
hlasovanie: za – 4          proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 21/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e                                                                                                                              



Správu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, 
zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2021 starostkou obce Opatovce, v zmysle ústavného  
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.  
 hlasovanie: za – 4          proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 22/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu inventarizačnej komisie - Inventarizácia  majetku obce k 31.12.2022 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku obce    
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 24/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
finančnú dotáciu z rozpočtu obce pre finančnú dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub TJ Veľké  
Bierovce – Opatovce  na nákup športových a tréningových pomôcok vo výške 300 € 
hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 25/2022 
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 – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 

Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e 
Starostku obce: 

1. Osloviť projektanta a statika za účelom posúdenia stavu budovy obecného úradu.  
2. Zadať vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy obecného úradu. 
3. Podať žiadosť o čerpanie z environmentálneho fondu na dotáciu Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov a z Environmentálneho fondu - obnova verejných 
budov. 

hlasovanie: za – 4           proti – 0           zdržal sa – 0 

 
V Opatovciach, dňa 22.06.2022 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                     starostka obce                        

 
 
 
Zapísala:        Patrícia Koníčková            ...................................... 
 
Overovatelia: Ing. Benjamin Vasko         ......................................                    
                       
                       Monika Ernestová             ...................................... 


