
 
 

Zápisnica 
                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 14.12.2022 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach. 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Ing. Benjanín Vasko, Andrej Bulko 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
Prítomní poslanci:  Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ 
                                 Ján Dohňanský, poslanec OcZ                                     

     Zdenko Margorín, poslanec OcZ 
     Andrej Bulko, poslanec OcZ  
     Pavol Forgáč, poslanec OcZ     
                            

Neprítomní poslanci:  
Ospravedlnení poslanci:  
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 18:00 hod. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Kontrola uznesenia. 
5. Schválenie rozpočtu na roky 2023 - 2025. 
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4. 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2023 
8. Schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom. poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Opatovce. 
9. Schválenie textu Kroniky za rok 2021. 
10. Schválenie zmluvy s PD Soblahov o prenájme pôdy. 
11. Zriadenie inventúrnej a vyraďovacej komisie. 
12. Predaj pozemku EKN č. 569/2 o výmere 14588 m², orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce 
spoločnosti DALITRANS s.r.o. 
13. Schválenie harmonogramu rokovaní OcZ. 
13.a)Schválenie dotácie z obecného rozpočtu. 
14. Záver. 
 
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: Jana Vraždová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Benjanín Vasko, Andrej Bulko 
 
3. Schválenie programu zasadnutia: 
Starostka obce predložila program  OcZ  poslancom na schválenie o doplnený bod 13. a) Schválenie dotácie 
z obecného rozpočtu. 
Program rokovania OcZ s doplneným bodom 6.a) a bol poslancami schválený. 
 
4.  Kontrola uznesenia 
-predkladá starostka obce 
Všetky prijaté uznesenia z rokovania zo dňa 19.10.2022 a 23.11.2022 mali charakter  OcZ berie na vedomie 
a schvaľuje.  
 
5. Schválenie rozpočtu na roky 2023 - 2025. 
-predkladá starostka obce 
Tento návrh tvorí príloha č. 1  
Stanovisko k návrhu rozpočtu vypracovala hlavná kontrolórka obce. 
STANOVISKO k rozpočtu Obce Opatovce na roky 2023 – 2025 



 
 
V zmysle § 18f, odsek 1 , písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len v z.n.p.) 
                                             p r e d k l a d á m 
stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Opatovce  na roky 2023 – 2025: 
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2023 – 2025 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 2023 je stanovený ako vyrovnaný. 

 Bežné výdavky    174 440,00 € 
 Kapitálové výdavky        6 290,00 € 
 Finančné operácie výdavkové       9 490,00 € 
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU  190 220,00 € 
 
 Bežné príjmy    183 930,00 €  
 Kapitálové príjmy               0,00 € 
 Finančné operácie príjmové        6 290,00 € 
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU  190 220,00 € 

Rozpočet obce na rok 2024 je stanovený ako prebytkový a to v sume 24 160,00 €. 
 Bežné výdavky    152 030,00 € 
 Kapitálové výdavky                0,00 € 
 Finančné operácie výdavkové       9 490,00 € 
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU  161 520,00 € 
 
 Bežné príjmy    185 680,00 €  
 Kapitálové príjmy               0,00 € 
 Finančné operácie príjmové               0,00 € 
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU  185 680,00 € 

Rozpočet obce na rok 2025 je stanovený ako prebytkový a to v sume 29 080,00€. 
 Bežné výdavky    152 780,00 € 
 Kapitálové výdavky                0,00 € 
 Finančné operácie výdavkové     10 820,00 € 
 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU  163 600,00 € 
 
 Bežné príjmy    192 680,00 €  
 Kapitálové príjmy               0,00 € 
 Finančné operácie príjmové               0,00 € 
 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU  192 680,00 € 

 Bola splnená zákonná povinnosť a to pred schválením navrhovaný rozpočet bol zverejnený najmenej na 
15 dní spôsobom v obci obvyklým. K návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 neboli vznesené žiadne 
požiadavky od obyvateľov obce. 
 Záver – odporúčam Obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu pre obec Opatovce na 
rok 2023 a predložený návrh rozpočtu obce Opatovce na roky 2024 a 2025 odporúčam zobrať na vedomie. 
Poslanci schválili rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2023 a zobrali na vedomie rozpočet na roky 2024-
2025. 
 
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4. 
-predkladá starostka obce 
Predkladám návrh zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.4  
Tento návrh tvorí príloha č.2  
Stanovisko k rozpočtovému opatreniu vypracovala hlavná kontrolórka obce – stanovisko : 
Bežné príjmy 
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2022 predstavuje 187 462 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje navýšenie o 6 410 
€, 4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 193 872 €. 
Kapitálové príjmy – rozpočet na rok 2022 predstavuje 0 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje navýšenie o33 0 €, 
 4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 330 €. 
Finančné operácie príjmové – rozpočet na rok 2022 predstavuje 67 000 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje 0 €, 
 4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 67 000 €.  
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 261 202 €. 



 
 
 
Bežné výdavky  
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2022  predstavuje 173 784 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje navýšenie o  
14 894 €, 4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 188 678 €. 
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2022 predstavuje 21 930 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje 0 €,  
4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 21 930 €. 
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2022 predstavuje 9 480 €, návrh na 4. zmenu rozpočtu predstavuje 
navýšenie o 1 500 €, 4. zmena rozpočtu na rok 2022 predstavuje 10 980€.  
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 221 588 €. 
Hospodárenie celkom +39 614 €. 
 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. 04/2022. 
Poslanci schválili navrhnutú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4.  
 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2023 
-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 1. polroku 2023 na nasledovné kontroly a úlohy: 
A. Kontrolná činnosť 
1. Kontrola vybraných všeobecne záväzných predpisov a interných noriem v oblasti použitia účelových dotácii 
z rozpočtu obce u tých, ktorým boli dotácie poskytnuté.  
2. Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce  
3. Kontrola nájomných zmlúv obce uzavretých s nájomcami – podnikateľskými aj nepodnikateľskými 
subjektami a následne kontrola dodržiavania platobnej disciplíny s nájomcami  
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
B. Plnenie úloh HK 
1. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023 
2. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2022 
3. Vypracovanie správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ, 
4. Účasť na zasadnutiach OcZ  
Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2023 sa bude riadiť § 18e zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. 
C. Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce 
1. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných       smerníc obce a OcÚ 
2. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach. 
V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania uvedených 
kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a 
množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné 
vykonať iné náhodné kontroly, prípadne kontroly uložené priamo obecným zastupiteľstvom.  
K návrhu VZN č. 1/2022 neboli zo strany občanov vznesené žiadne požiadavky. 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bol zverejnený na úradnej tabuli a schválený poslancami OcZ. 
 
8. Schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Opatovce. 
-predkladá starostka obce 
Vzhľadom na situáciu so zvyšovaním cien služieb občanom za likvidáciu komunálneho odpadu odpadovou 
spoločnosťou musí obec pristúpiť k navýšeniu  miestneho poplatku za komunálny odpad. 
Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Opatovce, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva na úradnej tabuli. 
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Návrh VZN č.1/2022 tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
Poslanci schválili VZN č.1/2022 
 
9. Schválenie textu Kroniky za rok 2021. 
-predkladá starostka obce 
Poslanci OcZ boli oboznámení s textom kroniky a text Kroniky za rok 2021 schválili. 
 



 
 
10. Schválenie zmluvy s PD Soblahov o prenájme pôdy. 
-predkladá starostka obce 
Starostka predložila poslancom návrh Zmluvy s PD Soblahov o prenájme pôdy vo vlastníctve obce. 
Poslanci po oboznámení sa so zmluvou, Zmluvu o prenájme pôdy PD Soblahovom schválili. 
 
11. Zriadenie inventúrnej a vyraďovacej komisie. 
-predkladá starostka obce 
Starostka predložila poslancom návrh na zriadenie inventúrnej a vyraďovacej komisie na celé volebné obdobie 
2022- 2026. 
Navrhla komisiu v zložení : Andrej Bulko, poslanec OcZ , Ján Dohňanský, poslanec OcZ , Zdenko Margorín, 
poslanec OcZ. 
Poslanci z návrhom súhlasili a zvolili si predsedu a členov komisie.  
 
12. Predaj pozemku EKN č. 569/2 o výmere 14588 m², orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce 
spoločnosti DALITRANS s.r.o. 
-predkladá starostka obce 
K Zámeru priameho predaja pozemku pozemok  parc. EKN  č. 569/2 orná pôda  o výmere 14588 m2 na LV 
č.511 do výlučného vlastníctva spoločnosti DALITRANS s.r.o.,  IČO: 36 298 883  so sídlom 91311 Veľké 
Bierovce 266, v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý bol zverejnený dňa  
29.10.2022 bol doručený podnet občana, kde nás upozorňuje na stav právnej neistoty a podnet prokurátora na 
preskúmanie zákonnosti. 
Poslanci OcZ navrhli tento bod programu zaradiť až po preskúmaní zákonnosti postupu priameho predaja 
dotknutého pozemku okresným prokurátorom. 
 
13. Schválenie harmonogramu rokovaní OcZ. 
-predkladá starostka obce 
Starostka obce navrhla poslancom na schválenie harmonogramu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023. 
Ozrejmila poslancom zákonnú povinnosť rokovania každé 3 mesiace a zároveň upozornila poslancov na 
skutočnosť možnej potreby častejších rokovaní vzhľadom na potreby obce. 
Poslanci po diskusii navrhli neschvaľovať pevný plán rokovaní. Poslanci budú rokovať podľa potreby minimálne 
každé 3 mesiace s tým, že termín rokovania im bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu pred 
rokovaním. 
 
13.a)Schválenie dotácie z obecného rozpočtu. 
-predkladá starostka obce 
Na obecný úrad bola doručená žiadosti obce Veľké Bierovce o nenávratný finančný príspevok 
z rozpočtu obce na kultúrne podujatie pre MŠ Veľké Bierovce. 
Starostka obce navrhla  poslancom schváliť žiadosť o dotáciu vo výške 100 eur, nakoľko v rozpočte je 
pre rok 2022 takáto suma rozpočtovaná pre MŠ. 
14. Záver. 
Ukončenie zasadnutia. 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  
      
 
 
 
V Opatovciach, dňa 14.12.2022 
 
 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 

Zapísala:        Jana Vraždová            ..................................... 

Overovatelia: Ing. Benjanín Vasko  ....................................                            

                      Andrej Bulko              ..................................... 



 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 14.12.2022 
 
 

Uznesenie č. 43/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach schválilo predložený program rokovania. 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Kontrola uznesenia. 
5. Schválenie rozpočtu na roky 2023 - 2025. 
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4. 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2023 
8. Schválenie VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom. poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Opatovce. 
9. Schválenie textu Kroniky za rok 2021. 
10. Schválenie zmluvy s PD Soblahov o prenájme pôdy. 
11. Zriadenie inventúrnej a vyraďovacej komisie. 
12. Predaj pozemku EKN č. 569/2 o výmere 14588 m², orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce 
spoločnosti DALITRANS s.r.o. 
13. Schválenie harmonogramu rokovaní OcZ. 
13.a)Schválenie dotácie z obecného rozpočtu. 
15. Záver. 
 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 

 
Uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
rozpočet bez programovej štruktúry pre obec Opatovce na rok 2023 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
viacročný rozpočet pre obec Opatovce na roky 2024-2025 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 45/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 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 predloženého návrhu 
      

  

Rozpočet 
na rok 

2022 v € 
1. zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

2. zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

3.zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

návrh na 
4. zmenu 
rozpočtu 
na rok 
2022 

4.zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

Bežné príjmy 178960 179910 183751 187462 6410 193872 
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 330 330 
Finančné operácie príjmové 0 5500 67000 67000 0 67000 

Príjmy spolu 178960 185410 250751 254462 6740 261202 



 
 

       

  

Rozpočet 
na rok 

2022 v € 
1. zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

2. zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

3.zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

návrh na 
4. zmenu 
rozpočtu 
na rok 
2022 

4.zmena 
rozpočtu 
na rok 
2022 

Bežné výdavky 158129 161389 167434 173784 14894 188678 
Kapitálové výdavky 10690 10690 10850 21930 0 21930 
Finančné operácie výdavkové 9480 9480 9480 9480 1500 10980 
Výdavky spolu 178299 181559 187764 205194 16394 221588 

 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 46/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2023. 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
VZN č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Opatovce, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 48/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
text Kroniky Obce Opatovce za rok 2021 
za – 5             proti – 0                   zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 49/2022 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
zmluvu s PD Soblahov o prenájme ornej pôdy. 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                     zdržal sa – 0 
 
 

Uznesenie č. 50/2022 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                                                                              
návrh na zriadenie inventúrnej a vyraďovacej komisie na celé volebné obdobie 2022- 2026  
volí 
predsedu komisie: Andrej Bulko, poslanec OcZ  
členov komisie:    Ján Dohňanský, poslanec OcZ  
                              Zdenko Margorín, poslanec OcZ 
 
hlasovanie:     za – 5             proti – 0                   zdržal sa – 0 
 



 
 

Uznesenie č. 51/2022 
 

Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
nenávratný finančný príspevok – 100 EUR  z rozpočtu obce pre obec Veľké Bierovce na kultúrne podujatie 
konané v MŠ Veľké Bierovce. 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 14.12.2022 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
Mgr. Iveta Mondeková     

                                                                     starostka obce 
 
 

 
 

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


