
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 30.09.2009 
 
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.  Žiadosť obce Veľké Bierovce o navýšenie dotácie na OTJ Veľké Bierovce – Opatovce –  
     presunuté z minulého zasadnutia OcZ 
7.  Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 
8.  Zrušenie uznesenia č. 32/2008 
9.  Žiadosť o finančnú pomoc – J.G. 
10.Schválenie výšky nájmu za pozemok 
11. Splašková kanalizácia – informácia 
12. Verejné osvetlenie – prehodnotenie umiestnenia 3 svietidiel 
13. Komisia OcZ  pre bývanie – predloženie zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomných  
      Bytov 
13a Majetkové usporiadanie pozemkov – cintorín GP 
13b Príprava vydania Monografie obce Opatovce 
14. Rôzne:  

Organizačné a finančné zabezpečenie: podujatie v rámci mesiaca úcty k starším, vítanie 
detí                                                             

15. Ukončenie zasadnutia 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
overovatelia: Ing. Miroslava Vasková, Ján Bohuš 
3. Schválenie programu zasadnutia       
Program zasadnutia doplnený o body: 13a Majetkové usporiadanie pozemkov – cintorín GP, 
13b Príprava vydania Monografie obce Opatovce, bol schválený. 
4. Kontrola uznesenia 
Uznesenia prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje a berie na 
vedomie. 
5.  Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
Dňa 08.09.2009 bola vykonaná následná a priebežná finančná kontrola za obdobie jún – 
august 2009. Prekontrolované boli nasledovné doklady: dodávateľské faktúry, príspevky na  
kultúrno-spoločenskú činnosť, sťažnosti, výstavba 5 b.j. + IS - čerpanie. V kontrolovaných 
oblastiach nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných  právnych a interných predpisov.  
6.  Žiadosť obce Veľké Bierovce o navýšenie dotácie na OTJ Veľké Bierovce – Opatovce     
     – presunuté z minulého zasadnutia OcZ 
Obec Veľké Bierovce nás oslovila so žiadosťou o navýšenie dotácie pre OTJ Veľké Bierovce 
– Opatovce z dôvodu, že družstvo mužov postúpilo do vyššej súťaže – MO Trenčín, čo bude 
vyžadovať väčšie náklady na réžiu, rozhodcov a dopravu futbalistov na zápasy. OcZ schválilo 
pre rok 2009 dotáciu pre OTJ 650 EUR. V súvislosti s návrhom na zmenu rozpočtu, kde boli 



zapracované prognózy vývoja príjmov obce z hľadiska prerozdelenia podielových daní 
a čerpania rozpočtu je možné riešiť situáciu z bežného rozpočtu tak, že rozpočtovanú čiastku 
príspevku pre predškolskú výchovu a základné vzdelanie (obec nemá evidovanú ani jednu  
žiadosť o finančnú pomoc z tejto oblasti) presunieme na čerpanie pre OTJ. Poskytnutie 
dotácie z rezervného fondu by bolo v rozpore so VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce.  
7.  Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 
Predložený návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2009 vyjadruje úpravy v príjmovej časti podľa 
predpokladov plnenia príjmov v oblasti výnosu dane z príjmov poukazovaných samospráve, 
taktiež zohľadňuje plnenie príjmov ku koncu septembra 2009. Vo výdavkovej časti rozpočtu 
sú zapracované výdavky schválené OcZ a zohľadnené čerpanie jednotlivých položiek 
rozpočtu. Čo sa týka rozpočtovania financií na kúpu pozemkov pre účely vytvorenia 
stavebných pozemkov, ku dnešnému dňu nevieme odhadnúť, či sa uvedený zámer uskutoční 
v roku 2009 z dôvodu ukončenia dedičských konaní jednotlivých vlastníkov. Tieto položky 
rozpočtu budú prerokované na poslednom zasadnutí OcZ v roku 2009.  
8.  Zrušenie uznesenia č. 32/2008 
Vzhľadom na neaktuálnosť možnosti podnikania spoločnosti VIREM, s.r.o. v katastri obce 
Opatovce (v súvislosti s finančnou krízou) na vybranej parcele a taktiež na základe záporného 
stanoviska KPÚ v Trenčíne o rozšírenie územia na využitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely oproti schválenému územnému plánu obce Opatovce, navrhujem 
schválené uznesenie č. 32/2008 zrušiť.   
9.  Žiadosť o finančnú pomoc – J.G. 
J. G. toho času vo výkone trestu má v obci Opatovce trvalý pobyt, hoci sa v obci dlhodobo 
nezdržiava a miesto trvalého pobytu je už vo vlastníctve v poradí tretieho vlastníka, požiadal 
obec Opatovce o jednorazovú finančnú výpomoc po prepustení z výkonu trestu.   
10.Schválenie výšky nájmu za pozemok 
Na základe dohody o využívaní pozemku parcelu č. 12 k.ú. Opatovce na kultúrno-
spoločenské a športové podujatia organizované v obci Opatovce  je potrebné schváliť 
finančnú čiastku -  výšku nájmu za pozemok. V zmysle schválenej výšky nájmu bude 
podpísaná nájomná zmluva. 
11. Splašková kanalizácia – informácia 
Z dôvodu žiadosti pani Márie Marcinátovej o prehodnotenie trasy splaškovej kanalizácie 
podávam nasledovné informácie. 
Dňa 22.05.2003 na základe rokovania starostky obce a pani M.Marcinátovej a jej syna 
Stanislava bol podpísaný súhlas s trasou kanalizačného zberača cez parc. č. 238/1 a 238/2 k.ú. 
Opatovce a bola podpísaná dohoda medzi oboma stranami o kompenzácii. Na základe 
podpísaného súhlasu dala Obec Opatovce spracovať PD na uvedenú trasu kanalizačného 
zberača, bolo vybavené územného rozhodnutie  a stavebné povolenie. V auguste 2005 
doručila pani M.Marcinátová na Obecný úrad Opatovce upozornenie, že nesúhlasí a nedovolí, 
aby kanalizácia prechádzala cez uvedené pozemky. Na základe tohto upozornenia dala obec 
vypracovať spracovateľovi PD HYDROCONSULT Bratislava „Posúdenie zmeny trasy 
kanalizačného zberača“. Upozornenie pani M.Marcinátovej aj posúdenie zmeny trasy bolo 
predložené na zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa 29.09.2005. Pani M.Marcinátovej bol dňa 
19.10.2005 zaslaný výpis uznesenia zo zasadnutia s návrhom stanovenia termínu na 
rokovanie, na ktorý pani M.Marcinátová nereagovala. V roku 2009 sa pani M.Marcinátová 
ústnou formou opätovne dožadovala o prehodnotenie trasy kanalizácie a vyjadrila nesúhlas 
s pôvodnou trasou. Pri zisťovaní informácií týkajúcich sa vlastníckych vzťahov 
k predmetným pozemkom bolo zistené, že pozemky boli nadobudnuté osvedčením podľa 
zákona č. 323/92 Zb., vlastníkom pôvodnej parcely č.507 bola Obec Opatovce, ktorá získala 
parcelu pri úprave hranice katastrov obce Veľké Bierovce a Opatovce. Obec Opatovce, 



v zastúpení starostu obce J.Kováča, umožnila pani M.Marcinátovej (aj keď v rozpore so 
stanoviskom poslancov OcZ – zápisnica zo zasadnutia OcZ z 10.12.2001) usporiadať si 
vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré dlhodobo užívala na základe vl. č. 601.  
HYDROCONSULT Bratislava vo svojom posudku na zmenu trasy kanalizačného zberača 
preveril dve možné alternatívy. V oboch alternatívach je potrebné rozšíriť koncepciu o ďalšiu 
čerpaciu stanicu (v 1. alternatíve by čerpacia stanica musela byť založená v hĺbke 7 m pod 
terénom, čo je z hľadiska realizácie za hranicou technických možností bežných stavebných 
firiem, pri 2. alternatíve vzniká problém s umiestnením čerpacej stanice vzhľadom na 
zastavanosť územia) čo sú ďalšie rozpočtové a prevádzková náklady. Zmena trasy je 
podmienená súhlasom budúceho prevádzkovateľa TVS, a.s. Trenčín a vynucuje si 
prepracovanie PD a nové schválenie v územnom a stavebnom konaní. Predpokladané náklady 
so zabezpečením prepracovania PD v stupni DÚR a DSP a náklady na inžiniersku činnosť do 
vydania vodoprávneho povolenia sa odhadujú cca 8 000 €.  
Na dnešnom zasadnutí OcZ je prítomná pani M. Marcinátová a jej dcéra pani Božena 
Ježíková. Pani B. Ježíková bola o všetkých skutočnostiach a chronologickom vývoji situácie 
informovaná. Bolo dohodnuté, že získané informácie bude konzultovať v rodine, v prípade 
potreby ešte požiada o stretnutie so zástupcami obce a zaujme spoločne so svoju matkou 
k uvedenému stanovisko. 
12. Verejné osvetlenie – prehodnotenie umiestnenia 3 svietidiel 
Na Obecný úrad Opatovce bola opäť doručená žiadosť pani M.Kornidesovej o umiestnenie 
lampy verejného osvetlenia pri jej rodinnom dome. Prvá žiadosť bola prerokovaná na 
zasadnutí OcZ  v Opatovciach dňa 21.11.2007, kde bolo konštatované, že svietidlá sú v obci 
umiestňované na každom druhom stĺpe a v časti kde býva pani Kornidesová nie je dôvod toto 
meniť umiestnením osvetlenia na každom stĺpe (miestna komunikácia nie je frekventovaná 
a neprehľadná, rod. dom sa nenachádza v tmavom kúte). Čiastočné zachytávanie svetla 
z verejného osvetlenia bolo z dôvodu rastúcich jedlí v záhrade pri dome č. 61. Tieto jedle boli 
po dohode s vlastníčkou, odstránené. Pri opätovnej žiadosti pani M.Kornidesovej bola 
vykonaná vo večerných hodinách prehliadka verejného osvetlenia v obci s vyhodnotení 
kritických miest. Na základe obhliadky bolo konštatované, že umiestnenie lampy verejného 
osvetlenia  je potrebné v zákrute pri dome č. 14 a to z dôvodu, že sa jedná o osvetlenie pri 
hlavnej - jednosmernej komunikácii v obci  v časti zákruty, ktorá je nebezpečná z dôvodu, že 
vo večerných hodinách sa môžu po komunikácii pohybovať chodci v protismere.  
13. Komisia OcZ  pre bývanie – predloženie zoznamu žiadateľov o pridelenie  
      nájomných bytov 
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 25.09.2009 posúdila žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu doručené na Obecný úrad v Opatovciach. 
Doručené žiadosti: 

1. Tatiana Zadrabajová, Opatovce č. 81 
2. Katarína Šujanská, Opatovce č. 9 
3. Eva Šujanská, Opatovce č. 9 
4. Janka Mandincová, Opatovce č. 51 
5. Adriana Chudá, Opatovce č. 53 
6. Michaela Kornidesová, Opatovce č. 59 
7. Libor Matejík a Zuzana Ľahká, Trenčianske Stankovce č. 804 
8. Ing. Gabriela Hradňanská, Sedličná 161 
9. Michal Chovanec, Záhumenská 16, Trenčín 

 
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila jednotlivé žiadosti z hľadiska úplnosti, 
správnosti a dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu.   
 



Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky o pridelenie nájomného bytu v poradí v akom boli 
doručené kompletné žiadosti: 

1. Ing. Gabriela Hradňanská, Sedličná 161 
2. Adriana Chudá, Opatovce č. 53 
3. Janka Mandincová, Opatovce č. 51 
4. Katarína Šujanská, Opatovce č. 9 
5. Michal Chovanec, Záhumenská 16, Trenčín 

 
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili požadované podmienky z dôvodu, že nepredložili 
požadované doklady: 

1. Tatiana Zadrabajová, Opatovce č. 81 
2. Eva Šujanská, Opatovce č. 9 
3. Michaela Kornidesová, Opatovce č. 59 
4. Libor Matejík a Zuzana Ľahká, Trenčianske Stankovce č. 804 

13a Majetkové usporiadanie pozemkov – cintorín GP 
Obec Opatovce má možnosť v zmysle zákona č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na 
obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysporiadať vlastnícke 
vzťahy týkajúce sa cintorína a miestnej komunikácie od trafostanice smerom na bytovky. Aby 
obec mohla konať v zmysle hore uvedeného zákona je potrebné vypracovať geometrické 
plány uvedených nehnuteľností. Realizácia GP na cintorín je rozpočtovaná vo výdavkovej 
časti rozpočtu obce Opatovce na rok 2009, vyhotovenie GP na komunikáciu navrhujem 
zapracovať do rozpočtu na rok 2010. 
13b Príprava vydania Monografie obce Opatovce 
V roku 2013 Obec Opatovce oslávi 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Je to 
významné jubileum, ktoré by si mala obec pripomenúť dôstojnou oslavou, ale aj vydaním 
publikácie o obci – monografiou. Keďže príprava vydania takejto publikácie je dlhodobejšou, 
ale aj finančne náročnejšou záležitosťou, je potrebné sa jej venovať v predstihu, aby mohla 
byť  v roku výročia obce publikácia vydaná. Je potrebné osloviť spracovateľov na predloženie 
cenovej ponuky, hľadať formy finančnej dotácie. Bolo by dobré, aby OcZ schválilo prípravu 
takejto dokumentácie, aby nevznikol časový stres pri jej príprave a vydaní. 
14. Rôzne:  

Organizačné a finančné zabezpečenie: podujatie v rámci mesiaca úcty k starším 
Dňa 21.10.2009 sa uskutoční podujatie v rámci mesiaca úcty k starším. Pripravený je 
program, občerstvenie a darček. 
vítanie detí  - uskutoční sa v novembri    
oprava prístrešku pri pohostinstve – vypracovanie cenovej ponuky                                                         

15. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 
V Opatovciach, dňa 30.09.2009   
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
Zapísala: Jana Vraždová 
 

 
Overovatelia:         Ing. Miroslava Vasková     ................................................ 
 
      Ján Bohuš     ............................................... 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 30.09.2009 
 
 
Uznesenie č. 36/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 b e r i e  n a  v e d o m i e        
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 37/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
finančný príspevok pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce na dopravu a rozhodcov v roku 2009 
vo výške 343 € 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 38/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
predložený návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2009 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 39/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 r u š í        
uznesenie č. 32/2008 schválené na zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa 30.07.2008 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 40/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 n e s c h v a ľ u j e        
jednorazovú finančnú výpomoc pre J.G. 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 41/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
výšku nájmu za pozemok par. č. 12 k.ú. Opatovce v čiastke 100 €/rok 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 42/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
umiestnenie lampy verejného osvetlenia v zákrute pred rod. domom č. 14 
n e v y h o v u j e  
žiadosti pani M. Kornidesovej o umiestnenie lampy verejného osvetlenia pri rod. dome č. 59 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 



Uznesenie č. 43/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky o pridelenie nájomného bytu v poradí v akom boli 
doručené kompletné žiadosti: 

6. Ing. Gabriela Hradňanská, Sedličná 161 
7. Adriana Chudá, Opatovce č. 53 
8. Janka Mandincová, Opatovce č. 51 
9. Katarína Šujanská, Opatovce č. 9 
10. Michal Chovanec, Záhumenská 16, Trenčín 

Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili požadované podmienky z dôvodu, že nepredložili 
požadované doklady: 

5. Tatiana Zadrabajová, Opatovce č. 81 
6. Eva Šujanská, Opatovce č. 9 
7. Michaela Kornidesová, Opatovce č. 59 
8. Libor Matejík a Zuzana Ľahká, Trenčianske Stankovce č. 804 

hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 44/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e        
vypracovanie geometrického plánu na cintorín v Opatovciach  
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 45/2009 
Obecné zastupiteľstvo 
 o d p o r ú č a        
starostke obce začať s prípravou na vydanie monografie obce Opatovce 
hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
V Opatovciach, dňa 30.09.2009   
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
Zapísala: Jana Vraždová 
 

 
 
 

Overovatelia:         Ing. Miroslava Vasková     ................................................ 
 
      Ján Bohuš     ................................................ 
 
 


