
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 25.07.2012 
 
Prítomní:           Janka Horňáková, starostka obce 
  Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce 
           Viera Bulková, poslankyňa OcZ  
  Ing.  Patrik Bulko, poslanec, OcZ 
  Ing.  František Dohál, poslanec, OcZ 
  Ing.  Veronika Horňáková, poslankyňa OcZ          
          Anna Dohňanská, hlavná kontrolórka obce  
            
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie pozemkov pre MK 
6. Príprava stavebných pozemkov v zmysle ÚPN 
7. Schválenie kúpnej zmluvy na vyspopriadanie  pozemkov vo vlastníctve obce pre FO – GP 
8. Vyjadrenie k PD „Hipoterapia – Opatovce“ jednoduchá poľnohospodárske stavba 
9. MŠ Veľké Bierovce – informácia 
10. Výstavba kanalizácie – informácia 
11. Vyradenie hasičskej striekačky PPS8 z majetku obce 
12. Schválenie ceny za kopírovanie 
12a. Komisia pre ochranu verejného záujmu - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a  
      majetkových pomerov za rok 2011 
12b.Vyhodnotenie podujatia v rámci KL 
13. Ukončenie zasadnutia 
 
1.   Otvorenie zasadnutia  
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny 
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a otvorila zasadnutie.  
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľka: Ing. Veronika Horňáková 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. František Dohál 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 12a. Komisia pre ochranu verejného 
záujmu - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2011, 
12b.Vyhodnotenie podujatia v rámci KL, bol schválený. 
4. Kontrola uznesenia 
Na poslednom zasadnutí boli prijaté uznesenia charakteru berie na vedomie a schvaľuje. 
5. Schválenie kúpnej zmluvy na vysporiadanie pozemkov pre MK 
K vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci 
Opatovce“, bol potrebný súhlas vlastníkov parciel, na ktorých sa bude miestna komunikácia 
nachádzať. Okrem Š. Horňáka a B. Medvedíkovej všetci vlastníci tento súhlas podpísali. Títo 
dvaja vlastníci vyhlásili, že podpíšu len kúpnu zmluvu. Na základe toho je potrebné pristúpiť 
k odkúpeniu parciel podľa geometrického plánu, čo chcela obec urobiť v procese vydania 
stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. Kúpna zmluva predstavuje odkúpenie CKN parciel 



vytvorených geometrickým plánom č. 43621457-05-11, úradne overeným Správou katastra 
Trenčín 09.05.2011, pod číslom 418/11 a geometrickým plánom č. 43621457-15-11, úradne 
overeným Správou katastra Trenčín 25.10.2011, pod číslom 1087/11, na ktorých sa bude 
nachádzať miestna komunikácia a inžinierske siete podľa PD. Celková výmera odkúpených 
pozemkov je 727 m2.  
Cena 10 € /m2 bola schválená na zasadnutí OcZ 13.06.2012 uznesením č. 24/2012.  
6. Príprava stavebných pozemkov v zmysle ÚPN 
V zmysle schváleného Územného plánu obce Opatovce je ďalšia plánovaná IBV pozdĺž 
novobudovanej MK. Vzhľadom na to, že aj v tejto časti k.ú. Opatovce sú vlastníkmi 
pozemkov fyzické osoby, je potrebné postupovať podobne ako pri vytváraní predchádzajúcich 
pozemkov, to znamená vysporiadať vlastnícke vzťahy FO kúpnou zmluvou a následne 
vytvoriť pozemky pre IBV.  
7. Schválenie kúpnej zmluvy na vyspopriadanie  pozemkov vo vlastníctve obce pre FO 

– GP 
Na základe uznesenia OcZ č. 9/2012 -  pripraviť vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce 
Opatovce  užívaných fyzickými osobami ( pozemok zastavaný stavbou FO vrátane priľahlej 
plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou)  odpredaním príslušného podielu do 
osobného vlastníctva fyzických osôb, vypracovaného znaleckého posudku na pozemky v tejto 
lokalite obce, GP č. 41373006-20-12 úradne overeného Správou katastra Trenčín dňa 
14.05.2012 pod číslom 412/12 a GP číslo 41373006-19-12 úradne overeného Správou katastra 
Trenčín dňa 02.05.2012 pod číslom 390/12, bola vypracovaná kúpna zmluva v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. b/, zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena za m2, bola schválená na zasadnutí OcZ, 
uznesením č.25/2012, 26/2012.   
8. Vyjadrenie k PD „Hipoterapia – Opatovce“ jednoduché poľnohospodárske stavby 
Predmetom projektovej dokumentácie je zameranie jednoduchých poľnohospodárskych 
objektov, ktoré slúžia k činnosti organizácie Jazdecké rehabilitačné centrum Lesan n.o. 
a Hipoterapeuticko- jazdecké centrum v Opatovciach „Florencia“. Jedná sa o objekty: šatňa + 
hygienické zariadenie, stajňa pre kone č. 1, stajňa pre kone č. 2, prístrešok na skladovanie 
sena, výbeh pre kone – ohrada, boxové ustajnenie koní č. 3, senník, prístrešok pre hipoterapiu. 
Šatne a hygienické zriadenie boli realizované ako drobná stavba na základe ohlásenia v roku 
2004, prístrešok na hipoterapiu bol realizovaný na základe stavebného povolenia v roku 2008. 
Ostatné stavby sú zahrnuté v tejto PD ako skutočné zameranie stavby využívané ako dočasné 
stavby. Všetko sú jednoduché prízemné poľnohospodárske stavby s maximálnou výškou do 3 
metrov. Skládka hnoja sa na pozemku nenachádza – je vyvážaná podľa dohody na určenú  
skládku. Všetky stavby majú osvetlenie, šatne a hygienické zariadenie sú napojené aj na 
vodovod, kanalizácia je zvedená do 5 m3 žumpy. Všetky energie sú napojené za meraním 
spotreby. Stavby boli realizované za účelom vyplývajúcim z prevádzky v rokoch 2000 – 
2010. Investor ich realizoval ako dočasné jednoduché stavby, ktoré je možné po ukončení 
svojej funkcie ľahko demontovať podľa platných vyhlášok. Zameranie skutočného 
vyhotovenia stavieb bolo realizované na základe výzvy stavebného úradu.  
K Projektovej dokumentácii budú predložené stanoviská príslušných dotknutých úradov: 
RÚVZ, RVPS, Obvodný úrad ŽP, TVS, ZsE, OR HaZZ.  
9. MŠ Veľké Bierovce – informácia 
Na základe informácií zo strany rodičov detí z Opatoviec, ktoré navštevujú MŠ vo Veľkých 
Bierovciach, že na rodičovskom združení starosta obce Veľké Bierovce informoval , že obec 
Opatovce sa nepodieľa na finančnom zabezpečení chodu MŠ a tak sa môže stať, že deti 
z Opatoviec nebudú môcť chodiť do MŠ,  som navštívila starostu obce Veľké Bierovce, ktorý 
ma informoval, že pripravuje VZN, v ktorom budú stanovené podmienky pre prijatie do MŠ. 
Ďalej ma informoval, že obec Veľké Bierovce dopláca na prevádzku MŠ a že možno bude 



potrebné, aby obec Opatovce od nového roku platila jednu učiteľku. Na základe týchto 
informácií som navštívila KŠÚ v Trenčíne, aby som zistila výšku financií, ktorú dostáva obec 
Veľké Bierovce na prevádzku MŠ vo svojich podielových daniach zo štátu každý mesiac. 
Financovanie MŠ je totiž zabezpečené, ako originálna funkcie obce, cez podielové dane 
prichádzajúce zo štátu, financie sú stanovené na základe vzorca na všetky deti, ktoré 
navštevujú MŠ. Takže nie je pravda, že obec Opatovce sa nepodieľa na zabezpečení 
financovania MŠ, lebo aj na deti z Opatoviec, ktoré sú prihlásené v MŠ, dostáva obec Veľké 
Bierovce peniaze  v podielových daniach zo štátu. Na KŠÚ v Trenčíne mi poskytli informáciu 
o výške sumy, ktorú dostane obec Veľké Bierovce na zabezpečenie prevádzky MŠ v roku 
2012 v rámci podielových daní na prepočítaný počet žiakov. V  MŠ so požiadala o informáciu 
o výške finančných príspevkov zo strany rodičov, vrátane financií na stravu, v roku 2012. Od 
obce Veľké Bierovce som si vyžiadala informáciu z účtovníctva o nákladoch na zabezpečenie 
chodu MŠ a ŠJ za prvý polrok 2012. Pri spracovaní finančnej analýzy som vychádzala 
z poskytnutých podkladov. Po zosumarizovaní príjmov a výdavkov som zistila, že financie 
poskytnuté v rámci podielových daní obci Veľké Bierovce + financie od rodičov postačujú na 
zabezpečenie chodu MŠ a ŠJ v roku 2012 v plnom rozsahu. Finančnú analýzu som odovzdala 
starostovi obce Veľké Bierovce.  Obec Opatovce nemôže zamestnať učiteľku z dôvodu, že nie 
je  zriaďovateľom MŠ a v konečnom dôsledku, sú všetky náklady na zabezpečenie chodu MŠ 
a ŠJ (mzdy, odvody, prevádzkové náklady) kryté v rámci podielových daní (kde sú zarátané aj 
deti z obce Opatovce) a príspevku od rodičov.  Obec Opatovce v minulosti v rámci 
poskytnutia finančného príspevku pomohla so zabezpečením vybavenia MŠ, ale v roku 2011  
a 2012 obec Veľké Bierovce o príspevok nepožiadala, ani nás inak neinformovala o potrebe 
prispieť na vybavenie MŠ. Čo sa týka zveľaďovania priestorov MŠ a jej okolia, teda financie 
vynaložené na zhodnotenie majetku, na tie obec Opatovce nemôže prispievať, lebo podľa 
zákona obec nemôže investovať do majetku, ktorý nemá vo vlastníctve.  
10. Výstavba kanalizácie – informácia – Ing. Monika Čižnárová, výkonná riaditeľka 

TVK, a.s.  
INFORMÁCIA O STAVE PROJEKTU „ INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE 

A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGIÓNE“ – AKČNÝ PLÁN 
V septembri v roku 2010 bola odoslaná Žiadosť o potvrdenie pomoci do Bruselu.  
V januári 2011 naša spoločnosť obdržala 1.kolo pripomienok , ktoré sa týkali hlavne analýzy 
udržateľnosti projektu, inštitucionálnych vzťahov TVK – TVS, enviromentálnych vzťahov.  
V máji 2011 Žiadosť o potvrdenie pomoci dopracovaná o stanoviská k pripomienkam bola 
zaslaná do Bruselu. 
V septembri 2011 sme obdržali 2.kolo pripomienok, v ktorom žiadali podrobnejšie 
vysvetlenia ohľadom inštitucionálnych vzťahov medzi TVK a TVS, environmentálneho 
aspektu a NATURY 2000. 
V decembri 2011 bola zaslaná odpoveď k pripomienkam, kde boli vysvetlené jednotlivé 
kroky ohľadom zmeny inštitucionálnych vzťahov a prípravy tzv. Akčného plánu našej 
spoločnosti. 
Na základe doplnenia Žiadosti je návrh Rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov 
v procese schvaľovania. 
V júni 2011 bolo zahájené verejné obstarávanie na práce, ktoré v súčasnosti prebieha. 
V 01/2012 sa uskutočnila elektronická aukcia (EA). 
Spoločnosť Skanska podala námietku na Úrad pre verejné obstarávanie a v 05/2012 TVK a.s. 
obdržala Rozhodnutie ÚVO, ktorý nariadil opakovanie EA. Nová EA sa uskutoční 19.06.2012 
V máji 2012 bolo zahájené verejné obstarávanie na služby – stavená dozor stavby.  
V 07/2012 sa uskutoční vyhodnotenie VO na služby 

Akčný plán pre implementáciu projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovane 
a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ 



V súvislosti s prípravou a realizáciou projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovane 
a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“  ako i stanovené podmienky v  v rámci 
Operačného programu Životné prostredie, pre prevádzkové a koncesné zmluvy žiadateľ o 
NFP – spoločnosť TVK, a. s. je povinná vykonať postupné kroky a pripraviť zabezpečenie 
vlastníckych práv  a v nadväznosti na to  i prevádzku   infraštruktúry  v súlade s projektom 
v termíne pred dokončením implementácie projektu.  

TVK a.s. vystupuje v rámci projektu nielen ako žiadateľ, ale i ako vlastník 
a prevádzkovateľ infraštruktúry. V súlade s plnením zákonných noriem je spoločnosť povinná 
zabezpečiť prevádzkovanie novovytvoreného a stávajúceho majetku.  

V rámci schvaľovacieho procesu v druhom kole odpovedí na pripomienky európskej 
komisie riadiaci orgán ako i žiadateľ o NFP potvrdil, že zabezpečí prevádzku majetku 
komplexne. Uvedenú alternatívu vzalo na vedomie valné zhromaždenie dňa 21.06.2010.  

Akčný plán spoločnosti TVK, a. s. obsahuje komplexný pohľad  na zabezpečenie, 
organizáciu a úlohy spojené s prevádzkovaním majetku spoločnosti. Obsahovo napĺňa všetky 
predpoklady na prevádzku majetku spoločnosti. Jednotlivé kapitoly nadväzujú na seba 
a uvedený návrh štruktúry zabezpečí plnenie  zákonných noriem v súlade s realizáciou 
projektu. 

Zabezpečenie uvedeného návrhu jednotlivých činností súvisiace s prevádzkou je možné 
v zásade v dvoch variantoch:  

1. všetky činnosti bude zabezpečovať spoločnosť TVK a.s. , čo znamená novú 
organizačnú štruktúru vrátane nárokov na priestorové, materiálové a personálne 
zabezpečenie,   

2. niektoré činnosti bude spoločnosť zabezpečovať dodávateľsky, t. j.  zabezpečí 
outsourcingom.   

V oboch variantoch je potrebné po schválení finančných prostriedkov na realizáciu 
projektu dopracovať  obsah Akčného  plánu a stanoviť postupnosť krokov nábehu prevádzky 
majetku podľa jednotlivých kapitol a ukončenia  realizácie prác stanovených projektom.     

Akčný plán je viazaný pridelením finančných prostriedkov na realizáciu projektu. 
12.06.2012 TVK dostala Oznámenie, že Rozhodnutie je v Bruseli pripravené na podpis, 

čo trvá cca 1 mesiac. 
13.07.2012 – Rozhodnutie v Bruseli je podpísané. 
25.07.2012 – verejné obstaranie nie je ukončené.  
 
Obce sa zaviazali na spolufinancovanie vo výške 5% nákladov na príslušnú obec vo forme 

upísania akcií na TVK a.s. a ich splatenie po pridelení prostriedkov z EÚ. Upisovanie akcií sa 
bude konať na mimoriadnom valnom zhromaždení. Termín bude upresnený – predpoklad 
12/2012, alebo začiatok roka 2013. 
Obce:  Omšenie, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Chocholná Velčice, 
Adamovské Kochanovce, Melčice – Lieskové, Ivanovce, Podolie, Pobedim, Očkov, Trenčín -
časť Opatová a Istebník, Zamarovce. 
Ďalší predpokladaný postup: 
Po obdržaní Rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov TVK a.s. musí: 
- zabezpečiť vlastné finančné prostriedky – formou úveru a príspevku od obcí 
- uzavrieť zmluvu o nenávratný finančný príspevok s MŽP SR 
- uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom stavby po ukončení verejného obstarávania 
- uzavrieť zmluvu na služby – dozora stavby po ukončení verejného obstarávania 
- realizácia stavby – predpoklad začatia IV.Q.2012 
   

Rozsah Projektu: 
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ 



predkladaný Projekt „Trenčiansky región“ možno rozdeliť na tri hlavné komponenty 
definované ako „Oblasti“: 

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba centrálnych ČOV 
Oblasť B – Výstavba kanalizačných systémov 
Oblasť C – Výstavba vodovodov 

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba ČOV 
A.1 ČOV Trenčín - Ľavý breh 
A.2 ČOV Nové Mesto n/V 
A.3 ČOV Trenčianska Teplá 

A.4  ČOV Trenčianske Stankovce  

A.5  ČOV Ivanovce 
Oblasť B - Výstavba kanalizačných systémov 

B.1.1   Trenčín – časť Opatová - kanalizácia 
         B.1.4.p  Zamarovce – splašková kanalizácia  

B.1.5.p  Trenčín, časť Zlatovce, Orechové – dostavba kanalizačného systému 
B.3.2 Omšenie – odkanalizovanie 
B.4.1 Trenčianske Stankovce - kanalizácia 
B.4.3 Veľké Bierovce – kanalizácia splašková 
B.4.4 Opatovce – kanalizácia splašková 
B.5.1 Ivanovce - kanalizácia 
B.5.2 Melčice-Lieskové - kanalizácia 
B.5.3 Adamovské Kochanovce - kanalizácia 
B.5.4 Chocholná –Velčice – kanalizácia 

Oblasť C - Výstavba vodovodov 
C.1 Vybudovanie vodovodného privádzača Podolie – Pobedim - Očkov 
C.2 Podolie – vybudovanie vodovodu 
C.3 Pobedim – vybudovanie vodovodu 
C.4 Očkov – vybudovanie vodovodu 
C.5     Trenčín – Belá - vybudovanie vodovodu 

11. Vyradenie hasičskej striekačky PPS8 z majetku obce 
Na základe potreby preverenej v minulosti nie je nutné, aby obec mala vo vlastníctve dve 
hasičské striekačky PPS 8 a PPSA 12. Z hľadiska skúseností, by bolo viac potrebné, aby vo 
vybavení HZ bolo čerpadlo, ktorým by mohla obec pomôcť pri čerpaní vody z pivníc 
v prípade vysokej hladiny spodnej vody vo Váhu. Navrhujem nájsť záujemcu a odpredať 
hasičskú striekačku PPS 8 v zmysle zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov a investovať do kúpi čerpadla, ktoré by bolo k dispozícii v HZ.  
12. Schválenie ceny za kopírovanie. 
Navrhujeme cenu za kopírovanie zvýšiť z 0,06 € za A4 na 0,10 € za A4.  
12a. Komisia pre ochranu verejného záujmu - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti 
a majetkových pomerov za rok 2011 
Mgr. Mondeková – za Komisiu pre ochranu verejného záujmu oznámila, že starostka obce 
podala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov za rok 2011 dňa 
12.03.2012, teda v stanovenom termíne a v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zák.č. 
545/2005 Z.z. /doklad predložený/ 
 



12b.Vyhodnotenie podujatia v rámci KL 
Nedeľňajšie popoludnie 8. júla 2012 spríjemnili našim občanom i hosťom piesne a skladby 
v podaní DH Váhovanka, ktorá sa koncertom predstavila v rámci podujatia „Kultúrne leto 
Opatovce 2012“.  V rámci podujatia mala premiéru aj novozaložená spevácka skupina 
z Opatoviec pod vedením Jozefa Horňáka. Od apríla tohto roku usilovne nacvičovali piesne 
ženy a muži z Opatoviec. Na koncerte predviedli, že keď sa chce, tak nie je nič nemožné. 
Obecenstvo príjemne prekvapili peknými piesňami. Uskutočnilo sa aj slávnostné 
pomenovanie speváckej skupiny na „Spevácku skupinu Opatovčan“. Pri príležitosti 
pomenovania speváckeho súboru sa uskutočnil slávnostný zápis zakladateľov súboru do 
pamätnej knihy obce Opatovce. Jozef Horňák v mene členov speváckeho súboru poďakoval 
starostke obce Janke Horňákovej za podporu a vytvorenie podmienok pre súbor.  
Speváckemu súboru Opatovčan želáme do budúcnosti veľa pekne zaspievaných piesní, veľa 
úspechov pri ich vystupovaní a veľa spokojných poslucháčov. 
Po prvý krát sa podujatie konalo pri športovom ihrisku v Opatovciach. Boli sme milo 
prekvapení záujmom zo strany občanov aj návštevníkov našej obce. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí pomohli pri príprave podujatia a pánu Pavlovi Janásovi za zapožičanie 
slnečníkov.  
13. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
  
 
 
V Opatovciach, dňa 25.07.2012   

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Horňáková 

 

 

 

 

Overovatelia:         Mgr. Iveta Mondeková    ................................................ 

         Ing. František Dohál        ................................................ 

 
 
 
 



Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 25.07.2012 
Uznesenie č. 34/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce ako kupujúcim a predávajúcimi: J. 
Mondek,  Ing. I. Javoš, M. Horňák, Š. Horňák, B. Medvedíková, M. Ježíková, M. Reháková, 
Ing. K. Reháková, M. Vlnková, M. Bulková, J. Horňák, F. Ježík, Ing. Ľ. Bulko, J. Dohňanský, 
A. Michalcová, T. Chorvát. Premetom kúpy sú CKN parcely číslo: 
CKN parc. č. 294/44 o výmere 24 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, v podiele: 
J. Mondek  1/4 čo predstavuje 6 m2 

Ing. Ivan Javoš 1/4 čo predstavuje 6 m2 
CKN parc. č. 294/42 o výmere 152 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, v podiele: 
M. Horňák  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 

Š. Horňák  8/64 čo predstavuje 19,0 m2 

B. Medvedíková 8/64 čo predstavuje 19,0 m2  

M. Ježíková  1/32 čo predstavuje   4,7 m2 
M. Reháková  8/96 čo predstavuje 12,7 m2 
Ing. K. Reháková 8/96 čo predstavuje 12,7 m2 
M. Vlnková  8/96 čo predstavuje 12,7 m2 
M. Bulková  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 
J. Horňák  1/4   čo predstavuje 38,0 m2 
F. Ježík  1/32 čo predstavuje   4,7 m2 
Ing. Ľ. Bulko  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 
CKN parc.č. 315/5 o výmere 316 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, v podiele: 
M. Horňák  2/32 čo predstavuje 19,8 m2 

Š. Horňák  8/64 čo predstavuje 39,5 m2 

B. Medvedíková 8/64 čo predstavuje 39,5 m2  

M. Ježíková  1/32 čo predstavuje   9,9 m2 
M. Reháková  8/96 čo predstavuje 26,3 m2 
Ing. K. Reháková 8/96 čo predstavuje 26,3 m2 
M. Vlnková  8/96 čo predstavuje 26.3 m2 
M. Bulková  2/32 čo predstavuje 19,7 m2 
J. Horňák  1/4   čo predstavuje 79,0 m2 
F. Ježík  1/32 čo predstavuje   9,9 m2 
Ing. Ľ. Bulko  2/32 čo predstavuje 19,8 m2 
CKN parc.č. 294/41 o výmere 33 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, v podiele: 
J. Dohňanský  3/4 čo predstavuje 24,7 m2 

A. Michalcová 1/4 čo predstavuje   8,3 m2 
CKN parc.č. 315/4 o výmere 45 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, v podiele: 
J. Dohňanský  3/4 čo predstavuje 33,7 m2 

A. Michalcová 1/4 čo predstavuje 11,3 m2 
CKN parc. č. 315/6 o výmere  157 m2 druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, v 1/1 
CKN parc. č. 315/7 o výmere  12 m2 druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, v 1/1 
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 10 €/m2. 
Celkom kúpna cena predstavuje sumu: 
CKN parc. č. 294/44 v podiele: 
J. Mondek 1/4 čo predstavuje 6 m2 = 60 € 
Ing. I. Javoš 1/4 čo predstavuje 6 m2 = 60 € 



CKN parc. č. 294/42 v podiele: 
M. Horňák  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 =   95 € 
Š. Horňák  8/64 čo predstavuje 19,0 m2 = 190 € 
B. Medvedíková 8/64 čo predstavuje 19,0 m2 = 190 €  

M. Ježíková  1/32 čo predstavuje   4,7 m2 =   47 € 
M. Reháková  8/96 čo predstavuje 12,7 m2 = 127 € 
Ing. K. Reháková 8/96 čo predstavuje 12,7 m2 = 127 € 
M. Vlnková  8/96 čo predstavuje 12,7 m2 = 127 € 
M. Bulková  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 =   95 € 
J. Horňák  1/4   čo predstavuje 38,0 m2 = 380 € 
F. Ježík  1/32 čo predstavuje   4,7 m2 =   47 € 
Ing. Ľ. Bulko  2/32 čo predstavuje   9,5 m2 =   95 € 
CKN parc.č. 315/5 v podiele: 
M. Horňák  2/32 čo predstavuje 19,8 m2 = 198 € 
Š. Horňák  8/64 čo predstavuje 39,5 m2 = 395 € 
B. Medvedíková 8/64 čo predstavuje 39,5 m2 = 395 €  

M. Ježíková  1/32 čo predstavuje   9,9 m2 =   99 € 
M. Reháková  8/96 čo predstavuje 26,3 m2 = 263 € 
Ing. K. Reháková 8/96 čo predstavuje 26,3 m2 = 263 € 
M. Vlnková  8/96 čo predstavuje 26.3 m2 = 263 € 
M. Bulková  2/32 čo predstavuje 19,7 m2 = 197 € 
J. Horňák  1/4   čo predstavuje 79,0 m2 = 790 € 
F. Ježík  1/32 čo predstavuje   9,9 m2 =   99 € 
Ing. Ľ. Bulko  2/32 čo predstavuje 19,8 m2 = 198 € 
CKN parc.č. 294/41 v podiele: 
J. Dohňanský  3/4 čo predstavuje 24,7 m2 = 247 € 
A. Michalcová 1/4 čo predstavuje   8,3 m2 =   83 € 
CKN parc.č. 315/4 v podiele: 
J. Dohňanský  3/4 čo predstavuje 33,7 m2 = 337 € 
A. Michalcová 1/4 čo predstavuje 11,3 m2 = 113 € 
CKN parc. č. 315/6  v 1/1 
Tomáš Chorvát 1/1 čo predstavuje 157 m2 = 1570 € 
CKN parc. č. 315/7 v 1/1 
M. Horňák  1/1 čo predstavuje 12 m2 = 120 € 
Celkovo predstavuje kúpna cena: 7 270 €, slovom sedemtisícdvestosedemdesiat euro 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 35/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
u k l a d á          
starostke obce pripraviť podmienky na vytvorenie ďalších možností IBV v zmysle 
schváleného Územného plánu obce Opatovce    
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 36/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
Kúpnu zmluvu v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/, zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenú medzi Obcou 
Opatovce ako predávajúcim a kupujúcimi: I. Bulko, L. Bulková, M. Múčková, J. Vasková. 
Premetom kúpy sú CKN parcely číslo: 
parcela CKN č. 318/5 o výmere   4 m2 druh zastavaná plocha  



parcela CKN č. 318/4 o výmere   8 m2 druh zastavaná plocha    
parcela CKN č. 320/2 o výmere 27 m2 druh zastavaná plocha 
parcela CKN č. 320/3 o výmere   8 m2 druh zastavaná plocha, 
parcela CKN č. 151/2 o výmere   44 m2 druh ostatná plocha, 
Kúpna cena je 7,17 €/m2 plus náklady na geometrický.  
Kúpna cena predstavuje sumu: 
Kupujúci: I. Bulko a L. Bulková  
parcela CKN č. 318/5 o výmere   4 m2 =   28,68 € 
parcela CKN č. 318/4 o výmere   8 m2 =   57,36 €    
parcela CKN č. 320/2 o výmere 27 m2 = 193,59 € 
náklady na GP            378,79 € 
spolu             658,42 €  
Kupujúca M. Múčková 
parcela CKN č. 320/3 o výmere   8 m2 =   57,36 € 
náklady na GP              77,70 € 
spolu             135,06 € 
Kupujúca J. Vasková 
parcela CKN č. 151/2 o výmere 44 m2 = 315,48 € 
náklady na GP            241,50 € 
spolu             556,98 € 
Celkovo predstavuje kúpna cena: 1 350,46 slovom tisíctristopäťdesiat euro štyridsaťšesť 
centov 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 37/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í  
s predloženou PD skutočného realizovania stavby HIPOTERAPIA – OPATOVCE 
jednoduché poľnohospodárske stavby,  pri splnení podmienok stanovených vo vyjadreniach 
dotknutých orgánov: RÚVZ, RVPS, Obvodný úrad ŽP, TVS, ZsE, OR HaZZ 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 38/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
v z a l o  n a  v e d o m i e   
predloženú správu o financovaní MŠ a ŠJ vo Veľkých Bierovciach 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 39/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
v z a l o  n a  v e d o m i e   
predloženú Informáciu o stave projektu „ INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE 

A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGIÓNE“ – AKČNÝ PLÁN 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 40/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e   
starostku obce pripraviť predaj hasičskej striekačky PPS 8 v zmysle zákona NR SR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 41/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  



cenu za kopírovanie 0,10 €/ A4 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 

 

V Opatovciach, dňa 25.07.2012   

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Horňáková 

 

 

 

Overovatelia:         Mgr. Iveta Mondeková    ................................................ 

         Ing. František Dohál        ................................................ 
 
 


