
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 27.11.2013

Prítomní: Janka Horňáková, starostka obce
Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce

Viera Bulková, poslankyňa OcZ
Ing. Veronika Horňáková, poslankyňa OcZ
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ

Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zánik mandátu poslanca OcZ a zloženie sľubu nového poslanca OcZ
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
6. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok

2012
7. Príprava pozemkov pre IBV – informácia
8. Rozpočtové opatrenie na rok 2013
9 .Voľba hlavného kontrolóra obce
10.Žiadosť o finančný príspevok pre MŠ – obec Veľké Bierovce
11 .Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie podujatia Mikuláš – 5.12.2013,

Vianočná besiedka – 15.12.2013
- Združenie obcí Mikroregión Inovec – informácia riešenie križovatiek na komunikácii I/50
12. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Veronika Horňáková, Viera Bulková
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený v bode 11. Rôzne - Združenie obcí
Mikroregión Inovec – informácia riešenie križovatiek na komunikácii I/50, bol schválený.
4. Zánik mandátu poslanca OcZ a zloženie sľubu nového poslanca OcZ
Dňa 07.11.2013 bol na obecný úrad v Opatovciach doručený odhlasovací lístok od Obecného
úradu Veľké Bierovce o prihlásení na trvalý pobyt od 05.11.2013 v obci Veľké Bierovce Ing.
Patrika Bulku. V zmysle §25, bod 2, písm. f) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, mandát poslanca zaniká zmenou trvalého pobytu mimo územia
obce. Na základe uvedeného a v zmysle zákona starostka obce oslovila náhradníka podľa
Zápisnice Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci zo dňa 21.11.2010 Ing.
Richarda Bulku, ktorý prijal funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva a dnes zloží
predpísaný sľub. Ing. Richard Bulko zložil a svojim podpisom potvrdil Sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012
Spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica vykonala audit účtovnej závierky Obce
Opatovce k 31.12.2012. Podľa stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých



významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Opatovce
k 31.12.2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia
zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, že nezistili vo všetkých
významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky
rozpočtového hospodárenia.
6. Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
za rok 2012
Audítor overil súlad výročnej správy s účtovnou závierkou, uvedené účtovné informácie vo
výročnej správe poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2012 a sú
v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Príprava pozemkov pre IBV – informácia
Ku dnešnému dňu nám chýbajú ešte 3 predbežné súhlasy s predajom podielov na
predmetných pozemkoch. Predpokladám, že do konca mesiaca november bude predaj
prerokovaný so všetkými vlastníkmi. V prípade, že bude získaný súhlas aj od nich, obec
pripraví na schválenie kúpnopredajné zmluvy.
8. Rozpočtové opatrenie na rok 2013
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2013 predstavuje úpravu v príjmovej aj výdavkovej
časti rozpočtu na základe vzniknutých skutočností (výnos dane, správne poplatky, finančné
príspevky na zabezpečenie kultúrnych podujatí poriadaných obcou). Návrh na zmenu
rozpočtu obce na rok 2013 bol zverejnený v zmysle zákona na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.
9.Voľba hlavného kontrolóra obce
Na základe zverejneného vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Opatovce v zmysle
zákona o obecnom zriadení, bola na obecný úrad doručená jedna obálka s predpísaným
označením „Voľba hlavného kontrolóra obce“. Obálka bola doručená v stanovenom termíne.
Obálka bola otvorená pred poslancami OcZ. Prihlášku na výkon funkcie hlavného kontrolóra
obce podala Ing. Kristína Repková, bydlisko Opatovce č. 10. Písomná prihláška obsahuje
všetky zákonom predpísané náležitosti.
Na základe uznesenia OcZ o schválení hlavnej kontrolórky obce, obecný úrad pripraví
pracovnú zmluvu s nástupom od 01.01.2014.
10.Žiadosť o finančný príspevok pre MŠ – obec Veľké Bierovce
Obec Veľké Bierovce doručila na Obecný úrad Opatovce žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre MŠ na zakúpenie výchovnovzdelávacích pomôcok a hračiek pre
deti. Nakoľko je táto žiadosť uplatnená na konci roka, môže obec Opatovce poskytnúť,
z dôvodu čerpania rozpočtu, len 100 €.
11 .Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie podujatia Mikuláš – 5.12.2013 o 16,15 h.
Vianočné osvetlenie stromčeka v parku, zabezpečenie darčekov pre deti.
- organizačné a vecné zabezpečenie podujatia Vianočná besiedka – 15.12.2013 o 15,00 h.
Výzdoba sály KD, zabezpečenie programu a občerstvenia.
- Združenie obcí Mikroregión Inovec – informácia riešenie križovatiek na komunikácii
I/50
Dňa 19.11.2013 sa v Trenčianskych Stankovciach konalo pracovné rokovanie k doriešeniu
dopravnej situácie v mieste križovania ciest II/507, III/50775 a I/50, ktoré zvolalo Združenie
obcí Mikroregión Inovec.
Ing. Beňovičová informovala zúčastnených o písomných stanoviskách dotknutých orgánov
( SSC Bratislava, Ministerstvo DVaRR SR, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) k riešeniu
dopravnej situácie v mieste križovania ciest II/507, III/50775 a I/50. Riešenie situácie sťažuje,
že sú rôzny správcovia dotknutých komunikácií.



Ing. Peter Mikula – obec Trenč. Turná dala vypracovať štúdiu a vykúpila potrebné pozemky,
(aj za situácie nedostatku finančných prostriedkov) TSK dal vypracovať PD pre stavebné
povolenie. Situáciu je potrebné riešiť aj z pohľadu hluku – merania ukázali, že hlučnosť
presahuje povolený limit. SSC pripravuje kompletnú rekonštrukciu betónovej komunikácie je
potrebné v rámci tejto rekonštrukcie riešiť aj uvedené križovatky. Pri riešení situácie je
potrebná spolupráca a súčinnosť správcov komunikácií t.z. SSC a TSK.
SSC – stanovisko k tejto problematike môžeme poskytnúť len v zmysle písomného vyjadrenia.
V rámci plánovanej rekonštrukcie betónových komunikácií nie sú riešené zmeny križovatiek.
SSC má na každý konkrétny rok podpísaný zoznam stavieb na realizáciu z Ministerstva
DVaRR SR. Je potrebné tam problém riešiť a hľadať finančné krytie na uvedenú investíciu.
Keď dá Ministerstvo DVaRR SR súhlas na túto investíciu SSC nemá problém zaradiť ju
a zrealizovať v rámci rekonštrukcie komunikácie I/50. Je však potrebné povedať, že
rekonštrukcia betónovej komunikácie bude približne v horizonte po roku 2017, momentálne
máme súhlas na výber dodávateľa PD. Možno by bolo z časového horizontu výhodnejšie
križovatky riešiť mimo plánovanej rekonštrukcie komunikácie I/50 s prihliadnutím na
predpripravenosť stavby na plánovanú rekonštrukciu. Opäť je však potrebné na stavbu
zabezpečiť financie z Ministerstva DVaRR SR. SSC je naviazaná na štátny rozpočet, ktorý je
pre nás záväzný.
TSK – čo sa týka spolupráce a financovania stavby spoločne SSC a TSK – správcov
komunikácií to by nebol problém, problémom stále ostáva finančné krytie investície.
V minulosti bola pripravená rekonštrukcia komunikácie I/50 cez fondy EU, tento projekt
Žiline neprešiel, hoci také isté projekty – to isté technické riešenie prešli ďalším dvom
predkladateľom. TSK dával požiadavku o riešenie križovatky v posledných 4 rokoch na SSC
do Žiliny. Čo sa týka údržby a opravy komunikácie I/50 je vykonávaná v minimálnom
rozsahu čo má za následok veľmi zlý stav komunikácie.
KDR PZ, KDI – z hľadiska výskytu dopravných nehôd je úsek v križovatke vyhodnotený ako
úsek nehodový aj napriek uskutočneným opatreniam zo strany DI – osadenie značiek na
zníženie rýchlosti, zákazu obiehania, upozornenie na výskyt častých dopravných nehôd.
Bol zvýšený dohľad na správanie sa účastníkov cestnej premávky. Boli vyčerpané možnosti
na zbezpečnenie uvedeného križovania ciest a vzhľadom na to, že nepriniesli požadované
výsledky, je potrebné pristúpiť k riešeniu tohto problému stavebnou úpravou križovatky.
Záver:
Križovatku riešiť nezávisle od plánovanej rekonštrukcie komunikácie I/50 – z dôvodu
časového horizontu.
Riešenie oprieť o vypracovanú a odsúhlasenú projektovú dokumentácie.
Hľadať zabezpečenie finančného krytia investície na Ministerstve DVaRR SR.
Požiadať o pomoc pri zabezpečení finančného krytia poslancov NR SR za Trenčiansky kraj.
12. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 27.11.2013

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing.. Veronika Horňáková .....................................

Viera Bulková ......................................



Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 27.11.2013
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

- že, v zmysle §25, bod 2, písm. f) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zaniká mandát poslanca OcZ v Opatovciach Ing. Patrikovi Bulkovi
z dôvodu zmeny trvalého pobytu mimo územia obce
- zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Richardom Bulkom
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

- správu audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Opatovce k 31.12.2012
- správu audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2012
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 58/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

hlavného kontrolóra obce Opatovce Ing. Kristínu Repkovú od 01.01.2014 na obdobie 6 rokov
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok 100 € obci Veľké Bierovce pre MŠ na zakúpenie
výchovnovzdelávacích pomôcok a hračiek pre deti
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 27.11.2013

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing.. Veronika Horňáková .....................................

Viera Bulková ......................................


