
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 23.07.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Brigita Marcinátová
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Viera Bulková, poslankyňa OcZ

Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Ing. Veronika Horňáková
Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ

Neprítomní poslanci: 1 - Mgr. Iveta Mondeková
Ospravedlnení poslanci: 1 - Mgr. Iveta Mondeková
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,30h.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Voľba hlavného kontrolóra
6. Zmluva o zriadení vecných bremien – (preložka VN, rozvod NN) schválenie
7. Vstup obce do MAS Inovec - schválenie
8. Čerpanie rezervného fondu na investičné akcie – schválenie
8a.Rozpočtové opatrenie č. 1- schválenie
9. Rôzne – bociani, kalendár kultúrnych podujatí - zmena
10.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: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bulko, Brigita Marcinátová
3. Schválenie programu zasadnutia

Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 8a.Rozpočtové opatrenie č. 1-
schválenie, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia

Predkladá: starostka obce

V zmysle uznesenia OcZ č.46 /2014, starostka obce oslovuje žiadateľov o pridelenie –
odkúpenie stavebného pozemku v obci Opatovce v chronologickom poradí, ako boli žiadosti
doručené na obecný úrad. Ku dnešnému dňu potvrdili záujem o pozemok dvaja z oslovených
žiadateľov. Týmto spôsobom sa bude pokračovať do vyčerpania počtu pripravovaných
pozemkov na IBV.
5. Voľba hlavného kontrolóra

Predkladá: starostka obce

Obec Opatovce v zmysle §18a, bod 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra obce Opatovce. V zmysle zákona
doručili písomnú prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra obce Opatovce traja kandidáti.



Starostka obce otvorila pred poslancami OcZ obálky s prihláškami na funkciu hlavného
kontrolóra obce:

1. Ing. Eva Fischerová, Študentská 12, 911 01 Trenčín
2. Mgr. Lídia Janíková, Opatovce č. 33, 913 11
3. Ing. Lucia Bulková, Veľké Bierovce 146, 913 11

Náležitosti písomnej prihlášky na funkciu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , bydlisko,
kontaktné údaje (telefón , e-mail), štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
súhlas so spracovaním údajov, spĺňali všetky prihlášky.
Poslanci OcZ pristúpili podľa §18a, bod 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov k voľbe hlavného kontrolóra obce Opatovce. K zvoleniu
hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OcZ.
V prvom kole voľby získali uchádzači nasledovný počet hlasov:

1. Ing. Eva Fischerová 3 hlasy
2. Mgr. Lídia Janíková 2 hlasy
3. Ing. Lucia Bulková 3 hlasy

Z dôvodu rovnosti hlasov do druhého kola postúpili Ing. Eva Fischerová a Ing. Lucia Bulková.
V druhom kole voľby získali uchádzači nasledovný počet hlasov:

1. Ing. Eva Fischerová 1 hlas
2. Ing. Lucia Bulková 3 hlasy

Poslanci OcZ zvolili podľa §18a, bod 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov za hlavného kontrolóra obce Opatovce Ing. Luciu Bulkovú.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Opatovce je šesť rokov a začína dňom 01.08.2014.
6. Zmluva o zriadení vecných bremien – (preložka VN, rozvod NN) schválenie

Predkladá: starostka obce

Pred realizáciou stavby Miestna komunikácia a inžinierske stavby v obci Opatovce:
SO Transformačná stanica, SO Kábelový rozvod NN a SO Preložka VN, bola uzatvorená
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/348/13/22300/009-
zoS/ZBZ_VB a č. 13/349/13/22300/009-ZoS/ZBZ_VB. Zmluvy boli schválené na zasadnutí
OcZ v Opatovciach dňa 27.06.2013. Po realizácii stavieb je potrebné schváliť Zmluvu
o zriadení vecných bremien, ktorú teraz predkladám. Zriadenie vecných bremien je na
pozemkoch vo vlastníctve Obce Opatovce a to bezodplatne. Na uvedených pozemkoch je
vybudované el vedenie v rámci stavby Miestna komunikácia a inžinierske stavby v obci
Opatovce.
7. Vstup obce do MAS Inovec - schválenie

V rámci podpory EÚ – opatrenie LEADER, ktorý v programovom období 2014-2020 zostáva
povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka, budú finančne podporované Miestne akčné
skupiny (ďalej len MAS). MAS je zoskupenie predstaviteľov verejného a súkromného sektora.
Hlavným ťažiskom rozvoja vidieka je zabezpečenie sociálno-ekonomického rozvoja
a zvýšenie kvality života obyvateľov. Dôležitým zostáva dobudovanie chýbajúcej drobnej
infraštruktúry, alebo jej obnovenie. Výkonný výbor Združenia Mikroregión Inovec sa v tomto
roku intenzívne zaoberal prípravou na založenie MAS. Boli vypracované Stanovy, ktoré boli
schválené na Ministerstve vnútra SR. Teraz nasleduje príprava valného zhromaždenia, ktoré
by sa malo uskutočniť v prvej polovici septembra. Na valnom zhromaždení budú schválené
orgány združenia, je potrebné určiť, či sa bude platiť členský príspevok a v akej výške a
použitie členského príspevku. Potom bude nasledovať vypracovanie Stratégie MAS, ktorá
musí byť vypracovaná tak, aby ani jeden člen združenia nemal pocit, že je nejako ukrátený
o prospech z členstva v tomto združení. Nasleduje zaslanie žiadosti spolu s vypracovanou
stratégiou na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pridelenie kreditu MAS.
Keď nám bude tento kredit pridelený, otvorí nám to možnosti čerpať nemalé finančné



prostriedky. Obec, ktorá bude chcieť byť členom OZ MAS Inovec, musí predložiť prihlášku,
ktorej prílohou bude uznesenie OcZ o schválení vstupu do OZ.
Výkonný výbor Združenia Mikroregión Inovec sa stretne na rokovaní dňa 11.8.2014
a prerokuje potrebné veci a zaujme stanovisko.
8. Čerpanie rezervného fondu na investičné akcie – schválenie

Predkladá: starostka obce

Z dôvodu zabezpečenia financovania nákupu pozemkov pod miestnu komunikáciu
a zabezpečenia financovania investičných akcií obce je potrebné schváliť čerpanie rezervného
fondu vo výške 9500 €.
8a.Rozpočtové opatrenie č. 1- schválenie

Predkladá: Jana Vraždová

Rozpočtovým opatrením sa upravuje príjmová a výdavková časť schváleného rozpočtu obce
Opatovce na rok 2014. Upravený rozpočet v príjmovej časti predstavuje 200900 € čo je nárast
o 81300 €. Vo výdavkovej časti zmena rozpočtu predstavuje nárast o 52880 €. Celkovo je
rozpočet prebytkový vo výške 28420 €.
9. Rôzne – bociani, kalendár kultúrnych podujatí – zmena

Bociani – na Obecnom úrade sa ústne sťažovala pani M. Marcinátová na zápach šíriaci sa
z hniezda bocianov v horúcom počasí. Navrhovala, že by sa malo hniezdo premiestniť.
Poslanci vzhľadom na to, že je veľká pravdepodobnosť (na základe skúseností z iných obcí),
že sa bociáni do preloženého hniezda nevrátia a aj vzhľadom na určite nemalé finančné
náklady s preložením hniezda, zatiaľ s preložením hniezda nesúhlasia.
Kalendár kultúrnych podujatí – zmena

Ing. Pavol Ondriška prišiel na Obecný úrad oznámiť, že z dôvodu zaneprázdnenosti nebude
v roku 2014 organizovať mariášový a šachový turnaj. V rámci Kultúrneho leta bude
usporiadaný ANNA bál v réžii DHZ Opatovce. Na hody sa uskutoční koncert Speváckeho
súboru Opatovčan a po ňom bude nasledovať zábava s DH Váhovanka.
10.Ukončenie zasadnutia

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

V Opatovciach, dňa 23.07.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko .....................................

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



Uznesenia

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 23.07.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 48/2014

Obecné zastupiteľstvo
z v o l i l o

podľa §18a, bod 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
za hlavného kontrolóra obce Opatovce Ing. Luciu Bulkovú. Funkčné obdobie hlavného
kontrolóra obce Opatovce je šesť rokov a začína dňom 01.08.2014.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 49/2014

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zmluvu o zriadení vecných bremien ev. č. 14/284/L13.0701.13.0032/VB medzi Obcou
Opatovce a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Čulenova 6, Bratislava
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 50/2014

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

členstvo obce Opatovce v Občianskom združení Miestna akčná skupina Inovec a súhlasí so
zaradením obce Opatovce do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Inovec
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 51/2014

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

čerpanie rezervného fondu vo výške 9500 € z dôvodu zabezpečenia financovania nákupu
pozemkov pod miestnu komunikáciu a zabezpečenia financovania investičných akcií obce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 52/2014

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 1
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 23.07.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko .....................................

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


