
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 19.02.2014

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

Viera Bulková, 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. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
6. Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce – schválenie
7. Schválenie ceny pre nákup pozemkov pre IBV
8. Kúpne zmluvy na pozemky (EKN parc.č. 414, 415, 416, 417, 418 k.ú. Opatovce) na

prípravu IBV – schválenie
9. Kanalizácia – informácia
10. Plán stavebných prác obce Opatovce na rok 2014
11. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2014
12. Bezpečnostný projekt – informácia
13. PHSR obce – informácia
14. DHZ Opatovce – žiadosť o finančný príspevok
15.OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa – ponuka na vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok

pre ďalšie plánovacie obdobie EÚ
16. Schválenie nájomnej zmluvy – športové ihrisko.
16a.Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR
16b.Text kroniky obce Opatovce za rok 2013 - schválenie
16c.Verejné obstarávanie – informácia
16d.Úprava cenníku služieb v DS.
17. 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 overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Viera Bulková, Brigita Marcinátová
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 16a.Žiadosť o poskytnutie dotácií
v pôsobnosti MF SR , 16b.Text kroniky obce Opatovce za rok 2013 - schválenie, 16c.Verejné
obstarávanie – informácia, 16d.Úprava cenníku služieb v DS, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenia prijaté na minulom zasadnutí OcZ mali charakter – schvaľuje, berie na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
Fyzická inventúra majetku obce bola vykonaná v zmysle zákona č. 431/2002 o účtovníctve
a vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie majetku obce č. 2/2008. Úlohou
inventarizácie bolo zistenie skutočného fyzického stavu majetku obce s porovnaním



s inventúrnymi zoznamami. Skutočný stav majetku podľa vykonanej inventúry k 31.12.2013
je 1 035 502,03 €. Nárast majetku oproti poslednej vykonanej inventarizácie majetku obce
k 31.12.2011 je 11 731,29 €. Dlhodobý hmotný majetok: 562 535,24 €, dlhodobý finančný
majetok: 433 432,00 €. Účtovný stav majetku 995 967,30 €. Majetok, ktorý sa neúčtuje –
39 534 73 €.
6. Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce – schválenie
V zmysle §4, ods.5 zákona č. 426/2013 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obce do 2000 obyvateľov nemusia
zostavovať programový rozpočet. Je potrebné túto skutočnosť schváliť uznesením OcZ.
7. Schválenie ceny pre nákup pozemkov pre IBV
Na základe uznesenia OcZ č. 36/2013 zo dňa 10.07.2013, starostka obce písomne oslovila
všetkých vlastníkov pozemkov EKN parc. č. 414 o výmere 1371 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce, EKN parc. č. 415 o výmere 851 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č.
416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č. 417 o výmere 703 m2,
druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č. 418 o výmere 454 m2, druh pozemku orná
pôda, k.ú. Opatovce. Na základe rokovania s nimi získala predbežný súhlas s predajom
jednotlivých podielov a dohodou bola stanovená cena 12,50 €/m2.
8. Kúpne zmluvy na pozemky (EKN parc.č. 414, 415, 416, 417, 418 k.ú. Opatovce) na

prípravu IBV – schválenie
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a nákup pozemkov EKN parc.č. 414, 415, 417, 418 k.ú.
Opatovce, za účelom prípravy pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2. Celkom
kúpna cena predstavuje sumu:
EKN parc. č. 414 o výmere 1371 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Mária Reháková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Ing. Katarína Reháková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Marta Vlnková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Mária Bulková 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Ján Horňák 9/24, čo predstavuje 514,10 m2 = 6426,25 €
Jaroslav Baláž 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Eleonóra Samuelová 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Stanislav Blažej 7/8, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €

EKN parc. č. 415 o výmere 851 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Mária Reháková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €
Ing. Katarína Reháková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €
Marta Vlnková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €

EKN parc. č. 417 o výmere 703 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Mária Bulková 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
Stanislav Blažej 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
František Baláž 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
Ivan Samuel 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €

EKN parc. č. 418 o výmere 454 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Dohňanský 3/4, čo predstavuje 340,50 m2 = 4256,25 €
Anna Michalcová 1/4, čo predstavuje 113,50 m2 = 1418,75 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 34258,85 €, slovom tridsaťštyritisícdvestopäťdesiatosem euro 85
centov.



Predmetom ďalšej kúpnej zmluvy je predaj a nákup pozemku EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce, za
účelom prípravy pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle schváleného
Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2. Celkom
kúpna cena predstavuje sumu:
EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Magdaléna Dohálová 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Ján Urbánek 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Jozef Hricko 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Mária Ferová 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Terézia Hološová 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Jana Mahríková 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Vladimír Chorvát 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Jarmila Mráziková 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 3644,50 €, slovom tritisícšesťstoštyridsaťštyri euro 50 centov.

V pozemku EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce má podiel aj Slovenský pozemkový fond,
predmetom ďalšej kúpnej zmluvy bude nákup podielu Slovenského pozemkového fondu
v parcele č. 416, čo predstavuje 9/36 - 145,9 m2 .

V pozemku EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce má podiel Mária Janíková, ktorá zomrela
13.02.2014. Kúpna zmluva na uvedený podiel bude uzatvorená po dedičskom konaní po
zosnulej.
9. Kanalizácia – informácia

Bol nám predložený už konkrétny harmonogram výstavby jednotlivých vetiev kanalizácie
v obci. Vzhľadom na to, že sa začiatok výstavby 1.7.2014 nezhoduje s harmonogramom,
ktorý nám bol predložený na konci roku 2013 (3.3.2014), som navštívila TVK, a.s. kde mi
bolo povedané, že z dôvodu výstavby železnice, sa musí najskôr zrealizovať kanalizácia
v Opatovej. Žiadala som, aby plánovaný začiatok výstavby bol posunutý aspoň o mesiac, aby
bolo možné zrealizovať konečnú úpravu komunikácie III. triedy vo vlastníctve TSK, ktorá je
plánovaná na rok 2014. Zatiaľ som vyjadrenie nedostala.
10. Plán stavebných prác obce Opatovce na rok 2014

Stavebné práce - názov Spôsob
financovania

Poznámka

Splašková kanalizácia TVK, a.s.- EU,
Rozpočet obce

Konečnú úpravu komunikácie III. triedy
v obci

TVK, a.s.- EU,
TSK

Realizácia kanalizačnej prípojky OcÚ,
Bytovka č. 66, Pohostinstvo rozpočet obce
Výstavba inžinierskych sietí na novej
miestnej komunikácii

rozpočet obce

Výstavba novej trafostanice a rozvodu
NN na novej miestnej komunikácii

Západoslovenská
energetika, a.s.

Preložka VN – vyvolaná investícia
(Trafo)

Rozpočet obce

Vybudovanie betónovej plochy pre
organizovanie športových a kultúrnych
podujatí pri viacúčelovom športovom
ihrisku

finančný príspevok
+ rozpočet obce
(sponzorsky)



Oprava betónového múrika oplotenia na
cintoríne

rozpočet obce

Oprava betónového múrika pri KD rozpočet obce
Výmena dreveného kríža v obecnom
parku

rozpočet obce Starý kríž je v hornej časti
spráchnivený a hrozí, že sa
zlomí

Demontáž kríža v poli rozpočet obce Kríž musí byť
zdemontovaný z dôvodu
výstavby inžinierskych
sietí. Po ukončení výstavby
bude kríž opäť osadený na
novom mieste.

11. Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2014

Názov podujatia Termín konania Poznámka
Detský karneval 09.02.2014 zrealizované
Stavanie mája 30.04.2014 Osloviť o poskytnutie dreva

na máj
Mariášový turnaj 02.08.2014 organizačné zabezpečenie

Ing. Pavol Ondriška
MDD 31.05.2014
Šachový turnaj 03.08.2014 organizačné zabezpečenie

Ing. Pavol Ondriška
Kultúrne leto júl-august 2014
Hodová zábava 14.09.2014
Mesiac úcty k starším 15.10.2014
Vítanie detí do života 05.11.2014
Mikuláš 05.12.2014
Vianočná besiedka 21.12.2014

12. Bezpečnostný projekt – informácia
30. apríla 2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č.
122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov. Nový zákon priniesol niekoľko dôležitých zmien
a so zmenami prichádzajú aj nové povinnosti pri ochrane osobných údajov. Komplexná
služba pre právnické a fyzické osoby, ktoré v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, potrebujú resp. sú povinné zabezpečiť ich ochranu – bezpečnostný projekt.
Bezpečnostný projekt predstavuje dokument, ktorý obsahuje navzájom previazané časti.
Takéto zákonom vymedzené časti bezpečnostného projektu sú definované v zákone (§ 20
Bezpečnostný projekt), resp. vo Vyhláške č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii
bezpečnostných opatrení, a ide najmä o: bezpečnostný zámer (§ 5 ods. 2 vyhlášky), analýza
bezpečnosti informačného systému (§ 5 ods. 3 vyhlášky), bezpečnostné smernice (§ 4
vyhlášky). Za bezpečnosť osobných údajov v informačnom systéme zodpovedá
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Chránia ich pred náhodným, ako aj nezákonným
poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením,
ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými formami spracúvania. Pre určitú skupinu
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov je stanovená povinnosť formalizovať informačnú
bezpečnosť ohľadne osobných údajov do písomnej podoby, ktorou je Bezpečnostný projekt.
Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych



opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na
informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti.
[§ 19 Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov; § 20 Bezpečnostný projekt; Vyhláška

164/2013] Každý prevádzkovateľ informačného systému je povinný zabezpečiť primeranú
ochranu spracúvaných osobných údajov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné mať
vypracovaný bezpečnostný projekt. Obec si zadala vypracovanie bezpečnostného projektu
a v rámci konzultácie už odstránila niektoré možné riziká.
13. PHSR obce – informácia
V materiáloch k zasadnutiu OcZ vám bol doručený návrh Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Opatovce do roku 2016. Na základe preštudovania uvedeného
materiálu je treba navrhnúť prípadné zmeny, alebo ho doplniť.
14. DHZ Opatovce – žiadosť o finančný príspevok
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce je zaregistrovaný u Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
a má Štatistickým úradom SR pridelený identifikátor, ako organizačná zložka DPO SR. Podľa
zákona je zaradený do kategórie „C“. Na členskej schôdzi 18.01.2014 boli zvolení: predseda
Ing. Patrik Bulko, veliteľ Bc. Benjamín Vasko, preventivár Branislav Bulko, strojník Ing.
Pavol Repka, tajomník/pokladník Jakub Koníček. Aby mohol DHZ čerpať finančný príspevok
od štátu, je potrebné, aby vybavenie zodpovedalo kategórii „C“ do ktorej je zaradený. Z toho
dôvodu požiadali písomnou formou o pridelenie nenávratného finančného príspevku od obce.
DPO SR umožnila obciam, ktoré sú ohrozované povodňami požiadať o pridelenie tzv. prívesu
s výbavou na povodne pre DHZ. Obec Opatovce zaslal písomnú žiadosť na Prezídium DPO
SR dňa 07.01.2014. Dňa 19.02.2014 som telefonicky zisťovala čo je so žiadosťou.
Odpoveď – žiadosť je zaevidovaná, zatiaľ nie je podávanie žiadostí uzatvorené. Po
uzatvorení podávania žiadostí bude stanovený kľúč, podľa ktorého budú prívesy prideľované.
15. OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa , TRRA – ponuka na vypracovanie žiadosti o nenávratný
fin. príspevok pre ďalšie plánovacie obdobie EÚ
OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa a TRRA Trenčín zaslali ponuku na spoluprácu na prípravu
a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre plánovacie obdobie EÚ 2014-
2020. OPEN DOOR, s.r.o. Šaľa zaslala aj návrh Zmluvy o službách, kde je špecifikovaná aj
odplata za ponúknuté služby. TRRA Trenčín špecifikovala predmet spolupráce, stým, že
odmena za poskytnuté služby bude závislá od náročnosti výzvy a projektu.
16. Schválenie nájomnej zmluvy – športové ihrisko
Na základe valného zhromaždenia PSP Opatovce, združenie fyzických osôb, došlo ku zmene
a vzniklo Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo,
s právnou subjektivitou. Keďže obec mala uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky, kde sa
nachádza viacúčelové športovisko (par. CKN č. 291/9, trvalé trávnaté pozemky, 4015 m2, par.
CKN č. 291/10, ostatné plochy, 821 m2, par. EKN č. 557/11, trvalé trávnaté pozemky, 3148
m2), oslovili sme novú organizáciu (nástupnícka organizácia po PSP Opatovce) so žiadosťou
o uzavretie nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Nájomná zmluva je na dobu určitú – 10
rokov. Nájom je symbolický, tak ako v minulej nájomnej zmluve, 1 €.
16a.Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR
Ministerstvo financií SR schválilo rozpočet na dotácie z kapitoly VPS na roky 2014 – 2016.
Obec Opatovce pripraví žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie betónovej plochy pri
viacúčelovom športovom ihrisku pre športové a kultúrne vyžitie občanov podľa vybranej
cenovej ponuky ODES, s.r.o. Partizánska 65, Bánovce nad Bebravou.
16b.Text kroniky obce Opatovce za rok 2013 – schválenie
Mgr. Katarína Bohušová, kronikárka predložila na schválenie text Kroniky obce Opatovce za
rok 2013.
16c.Verejné obstarávanie – informácia



Zákazka podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Miestna komunikácia II
a inžinierske siete v obci Opatovce SO 301 Preložka VN bola zrealizovaná a bol vybraný
dodávateľ Enermont, s.r.o. Hraničná 14, Bratislava, cena 20339,40 € vrátane DPH.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie cez vestník: IBV Opatovce – inžinierske siete,
Miestna komunikácia II a inžinierske siete v obci Opatovce, SO 202 splašková kanalizácia,
SO 203 verejný vodovod, SO 204 – STL plynovod.
16d.Úprava cenníku služieb v DS.
Cenník služieb v DS sa upravuje nasledovne:

1. využívanie obradnej miestnosti v DS za 1 pohreb pôvodná cena 4,97 € nová cena 5 €
2. použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom

- do 4 dní pôvodná cena 4,97 € nová cena 5 €
- za každý začatý kalendárny deň pôvodná cena 1,65 € nová cena 1,50 €

17. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 19.02.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Viera Bulková .....................................

Brigita Marcinátová......................................



Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 19.02.2014
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky obce k vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2013
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpnu cenu 12,50 €/m2 stanovenú dohodou zmluvných strán na pozemky: EKN parc. č. 414
o výmere 1371 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č. 415 o výmere 851 m2, druh
pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce, EKN parc. č. 417 o výmere 703 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, EKN parc. č.
418 o výmere 454 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu na nákup pozemkov Obcou Opatovce:
LV 387, EKN parc. č. 414 o výmere 1371 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Mária Reháková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Ing. Katarína Reháková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Marta Vlnková 3/72, čo predstavuje 57,10 m2 = 713,75 €
Mária Bulková 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Ján Horňák 9/24, čo predstavuje 514,10 m2 = 6426,25 €
Jaroslav Baláž 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Eleonóra Samuelová 3/24, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
Stanislav Blažej 7/8, čo predstavuje 171,40 m2 = 2142,50 €
LV 401, EKN parc. č. 415 o výmere 851 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Účastník právneho vzťahu:
Mária Reháková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €
Ing. Katarína Reháková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €
Marta Vlnková 2/24, čo predstavuje 70,90 m2 = 886,25 €
LV 344, EKN parc. č. 417 o výmere 703 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Účastník právneho vzťahu:
Stanislav Blažej 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
Mária Bulková 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
František Baláž 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
Ivan Samuel 1/4 , čo predstavuje 175,75 m2 = 2196,90 €
LV 405, EKN parc. č. 418 o výmere 454 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Účastník právneho vzťahu:
Jozef Dohňanský 3/4, čo predstavuje 340,50 m2 = 4256,25 €
Anna Michalcová 1/4, čo predstavuje 113,50 m2 = 1418,75 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 34258,85 €, slovom tridsaťštyritisícdvestopäťdesiatosem euro 85
centov.



Účelom nákupu pozemkov je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2.
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu na nákup pozemku Obcou Opatovce:
LV 359, EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Magdaléna Dohálová 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Ján Urbánek 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Jozef Hricko 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Mária Ferová 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Terézia Hološová 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Jana Mahríková 3/36, čo predstavuje 48,70 m2 = 608,75 €
Vladimír Chorvát 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Jarmila Mráziková 1/36, čo predstavuje 16,02 m2 = 200,25 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 3644,50 €, slovom tritisícšesťstoštyridsaťštyri euro 50 centov.
Účelom nákupu pozemkov je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2.
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nákup pozemku Obcou Opatovce:
LV 359, EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele: 9/36
čo predstavuje 145,9 m2 od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predložený Plán stavebných prác obce Opatovce na rok 2014
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predložený Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných obcou Opatovce na
rok 2014
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle novely zákona č. 122/2013 Z.z. na ochranu
osobných údajov a potrebné úpravy v zmysle projektu
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

predložený návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Opatovce do roku 2016
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok vo výške 400 € pre DHZ Opatovce na vybavenie a činnosť
organizácie
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a

prijať spoluprácu TRRA Trenčín pri riadení a manažmente projektov obce v programovom
období EÚ 2014-2020
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Opatovce a Združením lesných pozemkov
a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo, na pozemky, kde sa nachádza viacúčelové
športovisko (par. CKN č. 291/9, trvalé trávnaté pozemky, 4015 m2, par. CKN č. 291/10,
ostatné plochy, 821 m2, par. EKN č. 557/11, trvalé trávnaté pozemky, 3148 m2), na obdobie
10 rokov, výška nájmu 1 €
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií SR z kapitoly VPS na rok
2014 na vybudovanie betónovej plochy pri viacúčelovom športovom ihrisku pre športové
a kultúrne vyžitie občanov podľa vybranej cenovej ponuky ODES, s.r.o. Partizánska 65,
Bánovce nad Bebravou
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

text Kroniky obce Opatovce za rok 2013.
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo
v z a l o n a v e d o m i e

zákazka podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Miestna komunikácia II
a inžinierske siete v obci Opatovce SO 301 Preložka VN bola zrealizovaná a bol vybraný
dodávateľ Enermont, s.r.o. Hraničná 14, Bratislava, cena 20339,40 € vrátane DPH.
hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Cenník služieb v DS nasledovne:
1. využívanie obradnej miestnosti v DS za 1 pohreb 5 €
2. použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom

- do 4 dní 5 €
- za každý začatý kalendárny deň 1,50 €

hlasovanie: za –4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 19.02.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Viera Bulková .....................................

Brigita Marcinátová......................................


