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Z á p i s n i c a 
Napísaná z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Opátke, konaného 

dňa 07.12.2022 o 18.00 hod. 
 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Odmeny poslancov 

5. Výročná správa obce za rok 2021 

6. Zmeny rozpočtu- rok 2022 

7. Návrh rozpočtu na obdobie 2023-2025 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na obdobie 2023-2025 

9. Schválenie plánu rokovaní na rok 2023 

10. Rôzne – vianočné trhy, jubilanti 

11. Záver 

 

1, Otvorenie  

Starosta Štefan Klein otvoril riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opátke, privítal 

prítomných a konštatoval, že prítomní sú traja poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

2,  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice   

Za zapisovateľku riadneho OZ určil Bc. Miroslavu Venenyovú. 

Za overovateľov riadneho OZ určil  p. Bc. Richarda Jeremiáša a p. Filipa Sabola. 

 

3,  Schválenie programu rokovania 

Program rokovania bol schválený jednohlasne a OZ konštatuje, že je uznášaniaschopné. 

K bodu 3 bolo prijaté uznesenie U 08/2022  
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4, Odmeny poslancov 

Poslanec Martin Müller, ktorý je bývalým starostom obce oboznámil OZ so spôsobom 
odmeňovania poslancov v minulosti. Obecné zastupiteľstvo určilo výšku odmien poslancov, 
lehotu a spôsob ich vyplácania.  

K bodu 4 bolo prijaté uznesenie U  09/2022 

      

5, Výročná správa obce za rok 2021 

Starosta obce predložil poslancom výročnú správu obce za rok 2021 a vyzval ich, aby sa k nej 
vyjadrili. Po prezretí si dokumentov, poslanci berú na vedomie výročnú správu obce Opátka za 
rok 2021. 

K bodu 5 bolo prijaté uznesenie U 10/2022 

 

6, Zmeny rozpočtu – rok 2022 

Poslanci obecného zastupiteľstva si prezreli zmeny rozpočtu za rok 2022, ktoré vypracovala 

obecná ekonómka - Monika Hockicková.  Obecné zastupiteľstvo v Opátke schválilo  zmeny 

rozpočtu na rok 2022. 

K bodu 6 bolo prijaté uznesenie U 11/2022 

 

7, Návrh rozpočtu na obdobie 2023-2025 

Následne si poslanci pozreli návrh rozpočtu na obdobie 2023-2025 od pani Hockickovej a po 
prezretí príjmov a výdavkov, zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na obdobie 2023-2025. 

K bodu 7 bolo prijaté uznesenie U 12/2022 

 

8, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na obdobie 2023-2025 
 
Hlavný kontrolór obce- pán Schimara odovzdal poslancom stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu obce na obdobie 2023-2025 k nahliadnutiu a obecné zastupiteľstvo v 
Opátke vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na obdobie 
2022-2024 

K bodu 8 bolo prijaté uznesenie U 13/2022 

 

9,  Schválenie rokovacieho poriadku 

       OZ po prerokovaní schvaľuje  rokovací poriadok obce Opátka nasledovne: 
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PLÁN ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA ROK 2023 
 

Podľa zákona o obecnom zriadení č.369/1990/§12 Z. z. 

 
Apríl    -               1. zasadnutie v 16.týždni 

Máj      -              2. zasadnutie v 20.týždni 

Júl        -              3. zasadnutie v 27.týždni 

September -      4. zasadnutie v 36.týždni 

November  -      5. zasadnutie v 46.týždni 

 

K bodu 9 bolo prijaté uznesenie U 14/2022 

 

10, Rôzne 

Vianočné trhy - Starosta obce navrhol, aby namiesto vianočných trhov obec zorganizovala 
silvestrovskú zábavu, nakoľko pre Vianočné trhy sa nepodarilo nájsť vhodný termín kvôli 
rôznym organizačno – technickým problémom. Poslanci súhlasili. Určili termín 31.12.2022 
a rozdelili si úlohy. Ďalej sa OZ dohodlo na posedení pre dôchodcov v rovnakom termíne 
31.12.2022, malom darčeku a  darčeku pre jubilantov.  

 

11, Záver 

Na záver   starosta obce poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil. 

 
  
Zapísala: 
 
Bc. Miroslava Venenyová        ………………………….......... 
 
 
Overovatelia: 
 
Filip Sabol   …..................................... 
 
Bc. Richard Jeremiáš  ….................................... 
 
 
Starosta obce: 
 
Štefan Klein                ……………………………………..                                      


