
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 30.01.2008 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
6. Rekonštrukcia pohostinstva  
7. Návrh na zmenu rozpočtu v súvislosti s rekonštrukciou pohostinstva 
8. Projektová dokumentácia KD, Viacúčelové športovisko, predrealizačné zameranie 
9. Projektová dokumentácia – stavebné pozemky 
10. Záväzok obce Kostolná záriečie voči obci Opatovce- informácia 
11. Plán stavebných prác na rok 2008 
12. Plán kultúrnych podujatí na rok 2008 
13. Nákup výpočtovej techniky 
14. Nájom pohostinstva - informácia 
15. Dodatok č. 1 k vnútornej smernici č. 1/2007 vedenie pokladnice 
16. Rôzne: Detský karneval – vyhodnotenie 

      17. Ukončenie zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 

      overovatelia: Bystrík Horňák, Ing. Miroslava Bulková 
      3. Schválenie programu zasadnutia       

Program zasadnutia bol schválený. 
      4. Kontrola uznesenia 
     Na poslednom zasadnutí OcZ  neboli prijaté uznesenia vyžadujúce kontrolu ich plnenia. 

5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách – Anna Dohňanská, hlavná 
kontrolórka obce 

Následná finančná kontrola bola na OcÚ vykonaná 20.01.2008. Boli prekontrolované 
doklady: bankové výpisy, dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady za 
obdobie november – december 2007, čerpanie z rozpočtu obce, pohľadávky. 
U kontrolovaných dokladov neboli zistené nedostatky ani porušenie všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov. Neboli riešené žiadne sťažnosti. 
Pohľadávky činia 10 197 Sk. Odporúčam zaslať upomienky. 
6. Rekonštrukcia pohostinstva  
Na základe rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne číslo B/2008/00335-003 zo dňa 10.01.2008 
boli uložené podmienky, ktoré je treba splniť aby bolo možné pohostinstvo prevádzkovať. 
Bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva vydaného podľa §13 ods. 4 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. nie je možné pohostinstvo prevádzkovať. Vzhľadom 
k tomu, že máme záujem, aby pohostinstvo v našej obci bolo, je potrebné odstrániť 
nedostatky v zmysle uvedeného rozhodnutia. Z dôvodu, že sa jedná o stavebné práce, 
elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a budova je vlastníctvom obce a uvedenými prácami 



dôjde k jej zhodnoteniu, práce na odstránenie nedostatkov bude financovať obec. Práce 
nad rámec uložených podmienok bude financovať prevádzkovateľ.  Na základe cenovej 
kalkulácie bude rekonštrukcia pohostinstva financovaná z rozpočtu obce cca v sume  
220 000.- Sk. 
7. Návrh na zmenu rozpočtu v súvislosti s rekonštrukciou pohostinstva 
V súvislosti so schválenou rekonštrukciou pohostinstva je potrebné schváliť zmenu 
rozpočtu. Rekonštrukcia pohostinstva bude realizovaná z kapitálového rozpočtu obce. 
Navrhovaná zmena sa týka časti kapitálových výdavkov, kde je zohľadnená 
predpokladaná cena 220 000.- Sk. 
8. Projektová dokumentácia KD, Viacúčelové športovisko, predrealizačné 

zameranie 
14.01.2008 na zasadnutí monitorovacieho výboru boli oficiálne schválené základné 
náležitosti a kritériá pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, z ktorého bude môcť 
čerpať financie aj naša obec. Ak to chceme využiť, je potrebné pripraviť projekty na 
zamýšľané investície, ktoré by mohla obec riešiť v rámci uvedeného programu. Naša obec 
by v rámci tohto programu mohla žiadať na rekonštrukciu a výstavbu miestnych 
komunikácií, chodníkov, výstavbu viacúčelového športového ihriska, kultúrneho domu, 
verejného rozhlasu. Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, vydokladovať 
vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sa bude stavať, listami vlastníctva alebo 
nájomnými zmluvami. Z toho dôvodu som oslovila PSP Opatovce so žiadosťou 
o prenájom parcely na výstavbu športoviska. Ing. Mária Chorvátová, predsedníčka PSP 
Opatovce prisľúbila, že sa na nájomnej zmluve dohodneme. Čo sa týka výberu 
dodávateľov na jednotlivé PD, k tomuto bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo a to 
z dôvodu, že ešte nemáme k dispozícii všetky cenové ponuky.  
9. Projektová dokumentácia – stavebné pozemky 
Na základe schváleného územného plánu obce Opatovce je potrebné riešiť formou 
urbanistickej štúdie vytvorenie stavebných pozemkov.  Do budúceho zasadnutia OcZ 
pripravím cenové ponuky na vypracovanie štúdie.  
10. Záväzok obce Kostolná záriečie voči obci Opatovce- informácia 
Obec Kostolná – Záriečie dňa 31.12.2007 vysporiadala záväzok voči obci Opatovce. 
11. Plán stavebných prác na rok 2008 
Stavebné práce realizované v roku 2008 sú rozdelené na práce financované z rozpočtu 
obce a práce financované v prípade získania dotácií. Plán stavebných prác na rok 2008 – 
príloha zápisnice.  
12. Plán kultúrnych podujatí na rok 2008 
Aj v roku 2008 sú naplánované podujatia, ktoré majú už svoju tradíciu. Plán kultúrnych 
podujatí na rok 2008 – príloha zápisnice 
13. Nákup výpočtovej techniky 
Z dôvodu neustále sa rozširujúceho používania výpočtovej techniky pri zabezpečovaní 
agendy obecného úradu, je potrebné riešiť nákup výpočtovej techniky vzhľadom k tomu, 
že kapacita počítača nie je dostačujúca a dochádza k poruchám a nekomunikatívnosti 
výpočtovej techniky a programov potrebných na zabezpečenia agendy.  
14. Nájom pohostinstva – informácia 
Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie pohostinstva nemôže byť pohostinstvo 
prevádzkované. Z uvedeného dôvodu nebude faktúrovaný prenájom pohostinstva do 
skončenia rekonštrukčných prác.  
15. Dodatok č. 1 k vnútornej smernici č. 1/2007 vedenie pokladnice 
Na základe skúseností príjmov a výdavkov cez pokladňu obce je potrebné v uvedenej 
vnútornej smernici v Čl.2, bod 2 navýšiť limit pokladničnej hotovosti z 10 000.- Sk na 



30 000.- Sk, aby nedochádzalo k porušeniu vnútorného predpisu z dôvodu prekročenia 
limitu pokladničnej hotovosti. 
16. Rôzne:  
Detský karneval – vyhodnotenie  
Dňa 27.01.2008 sa konal v kultúrnom dome v Opatovciach Detský karneval, medzi masky 
zavítali dvaja klauni, ktorí pripravili pre deti súťaže a roztancovali ich. Masky boli 
odmenené balíčkami so sladkosťami a cenami. Sladkosti pre deti venovala Ing. Marcela 
Opačitá, prevádzkovateľka predajne Potravín v Opatovciach, ceny pripravil Obecný úrad 
Opatovce.  
MŠ a ŠJ Veľké Bierovce, TJ Veľké Bierovce - Opatovce  
Na minulom zasadnutí OcZ bola prerokovávaná žiadosť Obce Veľké Bierovce o finančný 
príspevok na zabezpečenie chodu MŠ a ŠJ a TJ. V žiadosti sa pri MŠ a ŠJ uvádzalo, že 
finančné prostriedky poskytnuté v rámci podielových daní na MŠ a ŠJ sú nepostačujúce. 
Keďže finančné prostriedky poskytnuté v rámci podielových daní neboli presne vyčíslené 
obrátila som sa na pracovníka, ktorý má na starosti školstvo a porosila som ho o výpočet 
výšky dotácie poskytnutej obci Veľké Bierovce na MŠ a ŠJ v rámci podielových daní. Na 
základe výpočtu (podľa počtu detí v MŠ) obec  Veľké Bierovce dostane v roku 2008 
v rámci podielových daní na MŠ a ŠJ 1 740 000.- Sk. Rozpočtované náklady na MŠ a ŠJ 
v roku 2007 boli vo výške 1 230 000.- Sk. Z uvedeného vyplýva, že finančná čiastka 
poskytnutá v rámci podielových daní obci Veľké Bierovce na MŠ a ŠJ je dostačujúca 
a dokonca prevyšuje skutočné náklady.   
Čo sa týka TJ Veľké Bierovce – Opatovce obec Opatovce prehodnotí na budúcom 
zasadnutí OcZ uznesenie č. 67/2007 o výške finančného príspevku. 
17. Ukončenie zasadnutia 

      Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 
 
      V Opatovciach, dňa 30.01.2008    
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jana Vraždová 
 
 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková ................................................ 
                             Bystrík Horňák        ................................................. 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 30.01.2008 
 

      Uznesenie č. 1/2008 
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. 2/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      rekonštrukciu pohostinstva v obci v zmysle rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne číslo  
      B/2008/00335-003 zo dňa 10.01.2008 
      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 3/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      návrh na zmenu rozpočtu v dôsledku rekonštrukciu pohostinstva v obci       
      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 4/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      plán stavebných prác na rok 2008       
      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 5/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      plán kultúrnych podujatí poriadaných obcou na rok 2008       
      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 6/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      Dodatok č. 1 k vnútornej smernici č. 1/2007 vedenie pokladnice 
Čl.2, bod 2 limit pokladničnej hotovosti je stanovený vo výške 30 000.- Sk,  

      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
      V Opatovciach, dňa 30.01.2008    
 
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková ................................................ 
                             Bystrík Horňák        ............................................... 



Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2008 
 

Z rozpočtu obce 
 
  
Rekonštrukcia pohostinstva 
 
Oprava dlažby pri dome smútku 
 
Vyčistenie dažďovej kanalizácie pri kaplnke 
 
 
Z dotácií 

 

 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
 
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
 
 
 
 
Schválené na zasadnutí OcZ dňa 30.01.2008 uznesením č. 4/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán kultúrnych a spoločenských podujatí poriadaných obcou na 

rok 2008 
 
Detský karneval     
 
Stavanie mája     
   
MDD      
 
Kultúrne leto              
 
Hodová zábava                       
 
Vítanie detí do života    
 
Mesiac úcty k starším    
 
Mikuláš        
 
  
 
 
 
 
 
Schválené na zasadnutí OcZ dňa 30.01.2008 uznesením č. 5/2008 
 


