
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.12.2012 
 
Prítomní:           Janka Horňáková, starostka obce 
  Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce 
           Viera Bulková, poslankyňa OcZ  
    Ing. František Dohál, poslanec OcZ 
          Anna Dohňanská, hlavná kontrolórka obce  
            
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
6. Štatút obecnej knižnice Opatovce - schválenie 
7. VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Opatovce - schválenie 
8. VZN č. 2/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný 
stavebný odpad - schválenie 
9. Rozpočtové opatrenie č. 2  na rok 2012 – schválenie 
10. VZN č. 3/2012 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce - schválenie  
11. Rozpočet na rok 2013 - schválenie 
12. Rozpočet na roky 2014-2015 – vzatie na vedomie 
13. Správa Vyraďovacej komisie 
14. Lenka Eržinová a Zlatko Eržin – žiadosť 
14.a Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – žiadosť o finančný príspevok na rok 2013 
15. Kanalizácia - informácia 
16.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 zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľka: Viera Bulková 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. František Dohál 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 14.a Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – 
žiadosť o finančný príspevok na rok 2013, bol schválený. 
4.    Kontrola uznesenia 
Na poslednom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia: berie na vedomie a schvaľuje. 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
Následná finančná kontrola bola vykonaná 24.10.2012 za obdobie od 17.08.2012 do 
23.10.2012. Prekontrolované boli pokladničné doklady, dodávateľské a odberateľské faktúry 
a vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. Pri kontrolovaných dokladoch neboli zistené 
nedostatky, doklady spĺňajú všetky náležitosti.  
6. Štatút obecnej knižnice Opatovce – schválenie 
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach obec Opatovce vypracovala štatút obecnej 



knižnice. Návrh štatútu bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. 
K návrhu štatútu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Zriaďovateľ: Obec OPATOVCE 

Názov organizácie: Obecná knižnica OPATOVCE 

Typ hospodárenia: organizačná zložka obecného úradu 

Predmet činnosti: knižnično-informačné služby 

Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch. 

7. VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Opatovce – schválenie 
Obecné zastupiteľstvo obce Opatovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 
§ 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona    č. 219/1996 
Zb.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 8 zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
Všeobecnom záväznom nariadení o verejnom poriadku na území obce Opatovce. Účelom 
tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) obce Opatovce je stanoviť pravidlá 
pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce a vytvoriť podmienky pre 
zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce. Toto nariadenie je záväzné 
pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby, podnikajúce alebo 
pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných 
priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce. Návrh VZN bol v zmysle 
zákona zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 

8. VZN č. 2/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný 
stavebný odpad na území obce Opatovce – schválenie 
Obecné zastupiteľstvo obce Opatovce na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce č.2/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Opatovce (ďalej len VZN). V návrhu VZN sú zapracované legislatívne zmeny 
a úprava sadzieb dane z nehnuteľností. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na 
úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2  na rok 2012 – schválenie 
V rozpočtovom opatrení č. 2 boli zapracované schválené uznesenia OcZ ohľadne 
financovania aktivít obce a v príjmovej časti zohľadnené krátenie finančnej čiastky v rámci 
podielových daní zo štátu.  Oproti schválenému rozpočtu tak boli ponížené príjmy aj výdavky 
podľa skutočného naplnenia. Rozpočtové opatrenie č.2  bolo v zmysle zákona zverejnené na 
úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce.  

10. VZN č. 3/2012 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Opatovce – schválenie 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach  na základe §6 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §39 zák. č.223/2001 Zb. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 – 



o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Opatovce (ďalej len VZN). Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 
osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi, ustanovuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálneho 
odpadu, ustanovuje podrobnosti o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek 
komunálneho odpadu a ustanovuje podrobnosti o spôsobe nakladania s biologicky 
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na 
úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
 
11. Rozpočet na rok 2013 – schválenie 
Návrh rozpočtu obce Opatovce na roky 2013-2015 je zostavený ako viacročný, v zmysle §9, 
zákona č. 582/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov a opatrení Ministerstva financií SR a zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Programový rozpočet obce Opatovce na roky 2013 – 2015 má rozpočtovaných 14 programov. 
Programový rozpočet na roky 2014-2015 je zostavený ako orientačný. Návrh rozpočtu na 
roky 2013-2015 bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke 
obce. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
    
12. Rozpočet na roky 2014-2015 – vzatie na vedomie 
Programový rozpočet obce Opatovce na roky 2013 – 2015 má rozpočtovaných 14 programov. 
Programový rozpočet na roky 2014-2015 je zostavený ako orientačný. Návrh rozpočtu na 
roky 2013-2015 bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke 
obce. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
13. Správa Vyraďovacej komisie 
Dňa 08.12.2012 bola vykonaná mimoriadna inventarizácia majetku obce v Hasičskej zbrojnici 
z dôvodu, že prebehla rekonštrukcie HZ a následne bolo treba vykonať inventarizáciu majetku 
nachádzajúceho sa v HZ a vypracovať návrh  na vyradenie nepotrebného, prebytočného 
a nepoužiteľného majetku. Na návrh inventarizačnej komisie vyraďovacia komisia predkladá 
na zasadnutie OcZ zápis na vyradenie majetku.  
Majetok nepotrebný, prebytočný a nepoužiteľný – návrh na vyradenie  
Inv. číslo Názov Počet 

kusov 
Jednotková 
cena v € 

Celková 
hodnota v € 

DKP412011 Striekačka hasičská PPS 8 1      660,82     660,82 
OTE179  Požiarne hadice – savice 105/4,8 13            138,75     138,75 
spolu           799,57 
Vyradený majetok navrhujeme:  
Vyradenú hasičskú striekačku PPS 8 navrhujeme odpredať, vzhľadom na to, že pre potreby 
obce, čo sa týka protipožiarnych opatrení,  je dostatočnou výbavou hasičská striekačka PPS 
A12. 
Ostatný vyradený majetok zlikvidovať v zmysle zákona o odpadoch. 
 
14. Lenka Eržinová a Zlatko Eržin – žiadosť 
Listom zo dňa 22.10.2012 boli Lenka Eržinová a Zlatko Eržin písomne upozornení, že 
v prípade nesplnenia záväzku kupujúceho podľa čl. III., bod 3, písm. b) Kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi obcou Opatovce ako predávajúcim a nimi ako kupujúcimi (do dvoch rokov 
od kúpy pozemku požiadať o stavebné povolenie)  využije obec svoje právo podľa čl. III., bod 
4.  uvedenej kúpnej zmluvy a od zmluvy odstúpi. Na základe upozornenia sa menovaní 



dostavili na Obecný úrad v Opatovciach, kde odôvodnili zdržanie pri predložení žiadosti 
o stavebné povolenie a písomne požiadali o predĺženie tejto lehoty do 30.06.2013. Predĺženie 
termínu sa bude riešiť dodatkom ku kúpnej zmluve. 
 
14.a Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – žiadosť o finančný príspevok na rok 2013 
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. predložil na Obecný úrad Opatovce písomnú žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu činnosti súboru v roku 2013. 
 
15. Kanalizácia – informácia 
Na pracovnom rokovaní 27.11.2012 na TVK, a.s. sme boli informovaní o stave prípravy 
realizácie a financovaní projektu „Intezifikácia ČOV , odkanalizovanie a zásobovanie pitnou 
vodou v Trenčianskom regióne“. Verejnou súťažou boli vybraní dodávatelia: 
Práce: združenie COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica, ARPROG a.s. Poprad 
Služby: združenie EUTECH a.s. Košice, DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, AMBERG 
ENGINEERING Slovakia a.s. Bratislava 
Autorský dozor: HYDROPROJEKT CZ a.s. Brno 
Predbežný harmonogram prác a služieb: 
Práce:  
12/2012 – 12/2015 realizácia projektu 
12/2015 – 12/2016 skúšobná prevádzka 
Od 12/2016 trvalé užívanie 
Služby:  
12/2012 – 12/2015 realizácia projektu 
12/2015 – 12/2016 skúšobná prevádzka 
12/2016 – 06/2017 záverečná správa a ukončenie celého projektu. 
V priebehu januára a februára 2013 bude spracovaný presný harmonogram jednotlivých 
stavieb realizovaných v projekte. Harmonogram bude konzultovaný so starostami 
jednotlivých obcí .  
Pôvodná suma dofinancovania projektu zo strany obce Opatovce činila 52 292 €, čo 
predstavovalo  5% z celkových nákladov stavby v Opatovciach.  Vzhľadom na to, že verejnou 
súťažou bola vysúťažená nižšia cena teraz predstavuje dofinancovanie pre obec Opatovce 
suma 21 828 €. Táto suma sa bude uhrádzať v troch splátkach v rokoch 2013 a 2014 – 30%, 
v roku 2015 40%.  
16.Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a prácu v roku 2012, 
popriala všetkým spokojné vianočné sviatky a do nového roku 2013 všetko dobré a ukončila 
zasadnutie.  
 
V Opatovciach, dňa 12.12.2012   

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Viera Bulková 

 

 

 

Overovatelia:         Ing. Iveta Mondeková     ............................................... 

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



Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.12.2012 
Uznesenie č. 50/2012 
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. 51/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

Štatút obecnej knižnice Opatovce 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 52/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Opatovce 
 hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 53/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný 
odpad na území obce Opatovce  
 hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 54/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu na rok 2012 
 hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 55/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

VZN č. 3/2012 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Opatovce 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 56/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013 
 Rozpočet na rok 2013 
Bežné príjmy   94584 € 
Kapitálové príjmy     9950 € 
Finančné operácie príjmové   13690 € 
Prímy spolu 118224 € 



 
 Rozpočet na rok 2013 
Bežné výdavky   94500 € 
Kapitálové výdavky   15690 € 
Finančné operácie výdavkové     8000 € 
Výdavky spolu 118190 € 
 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 

Uznesenie č. 57/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a v e d o m i e  

viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014-2015 

 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 
Bežné príjmy   94584 €   94584 € 
Kapitálové príjmy           0 €           0 € 
Finančné operácie príjmové   15690 €           0 € 
Prímy spolu 110274 €   94584 € 
 
 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2015 
Bežné výdavky   86584 €   86584 € 
Kapitálové výdavky   15690 €           0 € 
Finančné operácie výdavkové     8000 €     8000 € 
Výdavky spolu 110274 €   94584 € 
 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 58/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku: 
Majetok nepotrebný, prebytočný a nepoužiteľný – návrh na vyradenie  
Inv. číslo Názov Počet 

kusov 
Jednotková 
cena v € 

Celková 
hodnota v € 

DKP412011 Striekačka hasičská PPS 8 1      660,82     660,82 
OTE179  Požiarne hadice – savice 105/4,8 13            138,75     138,75 
spolu           799,57 
 
Vyradený majetok navrhujeme:  
Vyradenú hasičskú striekačku PPS 8 navrhujeme odpredať, vzhľadom na to, že pre potreby 
obce, čo sa týka protipožiarnych opatrení,  je dostatočnou výbavou hasičská striekačka PPS 
A12. 
Ostatný vyradený majetok zlikvidovať v zmysle zákona o odpadoch. 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 59/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

predĺženie termínu do 30.06.2013 v čl. III. , bod 3, písm b) kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 
obcou Opatovce  ako predávajúcim a Lenkou Eržinovou a Zlatkom Eržinom ako kupujúcimi, 



uzatvorenou dňa 20.12.2010. Predĺženie termínu bude riešené písomným dodatkom ku kúpnej 
zmluve. Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny.  
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 60/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

nenávratný finančný príspevok vo výške 500 € pre Spevácky súbor Opatovčan, n.o. na 
podporu činnosti súboru v roku 2013 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 61/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

správu o projekte „Intezifikácia ČOV , odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v 
Trenčianskom regióne“. 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 12.12.2012   

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Viera Bulková 

 

 

 

Overovatelia:         Ing. Iveta Mondeková     ............................................... 

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


