
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 29.10.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Veronika Horňáková, Viera Bulová
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Viera Bulková, poslankyňa OcZ

Ing. Veronika Horňáková
Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ

Neprítomní poslanci: 2 - Mgr. Iveta Mondeková
Ing. Richard Bulko

Ospravedlnení poslanci: 2 - Mgr. Iveta Mondeková
Ing. Richard Bulko

Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,10 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2015 – 2017
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
8. Zmluva o združení (TVK, obec) - informácia
9. Žiadosť OTJ Veľké Bierovce
10. Informácia Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
11. VZN č. 2/2014, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO
11aZmluva o zriadení vecného bremena
12. Informácia Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
13. Rôzne:

- TSK vyjadrenie k návrhu dobudovania cestne siete Opatovce – Trenčín
(Nozdrkovce),

- Ponuka - UNION poisťovňa
- TVK, a s, - informácia
- Ukončenie stavby: Miestna komunikácia a inžinierske siete SO 202 –splašková

kanalizácia, SO 203 verejný vodovod, SO 204 STL plynovod - informácia
14. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na poslednom zasadnutí OcZ vo volebnom období 2010 -
2014. Na základe prezenčnej listiny skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné, odznela štátna hymna SR a starostka obce otvorila zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Ing. Veronika Horňáková, Viera Bulková
3. Schválenie programu zasadnutia



Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 11a – Zmluva o zriadení vecného
bremena, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Na minulom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia typu schvaľuje a volí, ktoré nepodliehajú
kontrole plnenia.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole, predkladá hlavná kontrolórka obce
Dňa 24.09.2014 bola vykonaná následná finančná kontrola. Prekontrolované doklady:
dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, hospodárske zmluvy. Uvedené doklady nemali
zistené žiadne nedostatky a spĺňali všetky náležitosti.
6. Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2015 – 2017, predkladá hlavná kontrolórka obce
Predkladaný návrh rozpočtu pre obec Opatovce na roky 2015-2017 je zostavený v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení ďalších zákonov, §9. Bola splnená povinnosť na zostavenie viacročného rozpočtu,
návrh rozpočtu je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej. Rozpočet na rok
2015 je navrhnutý ako prebytkový, rozpočet na rok 2016 a 2017 je vyrovnaný. Bola splnená
zákonná povinnosť, návrh rozpočtu bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva na
úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne
pripomienky. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby predložený návrh rozpočtu pre obec
Opatovce na roky 2015- 2017 schválil.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014, predkladá hlavná kontrolórka obce
Rozpočtové opatrenie č.2/2014 rieši zapracovanie do rozpočtu už schválené financie – prevod
z rezervného fondu na krytie investičných akcií a drobné úpravy medzi položkami. Bola
splnená zákonná povinnosť, Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 bolo zverejnené 15 dní pred
zasadnutím zastupiteľstva na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce.
K rozpočtovému opatreniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
8. Zmluva o združení (TVK, obec) – informácia, predkladá starostka obce
Vzhľadom na to, že ešte neprebehol predaj pripravovaných pozemkov na individuálnu bytovú
výstavbu a výstavba inžinierskych sietí bola ukončená a bolo potrebné riešiť financovanie
faktúr podpísala Obec Opatovce so spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín, ktorej je obec
akcionárom, Zmluvu o združení, na základe ktorej poskytla TVK, a.s. Trenčín obci Opatovce
finančnú čiastku na úhradu faktúry za vybudovanú splaškovú kanalizáciu SO 202 v rámci
stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“. Obec Opatovce v zmysle
podpísanej zmluvy finančné prostriedky vráti následne po predaji pripravovaných pozemkov
na individuálnu bytovú výstavbu.
9. Žiadosť OTJ Veľké Bierovce, predkladá starostka obce
Obec Veľké Bierovce doručila na Obecný úrad Opatovce žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce, z odôvodnením, že pre rozpočet
obce Veľké Bierovce prestavujú náklady na OTJ vysokú finančnú záťaž. Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok je potrebné zasielať už v predchádzajúcom roku, aby bolo
možné financie zapracovať do rozpočtu na nadchádzajúci rok, alebo aspoň v prvom štrvťroku
príslušného roku. V žiadosti musí byť uvedený presný účel použitia finančného príspevku,
aby mohla byť zmluva o poskytnutí finančného príspevku účelovo viazaná. Žiadať
o finančný príspevok na konci rozpočtového roku prináša riziko, že obec nebude mať už
dostatok finančných prostriedkov, aby uvedenú aktivitu mohla podporiť. Z uvedeného dôvodu
môžeme poskytnúť príspevok vo výške 300 €.
10. Informácia Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie, predkladá Viera Bulková, členka
komisie
Dňa 22.04.2014 doručila Lucia Bujná, Opatovce č. 2, na Obecný úrad Opatovce žiadosť
o pridelenie nájomného. V tom čase obec nemala voľný byt, ten sa uvoľnil od 1.10. 2014.



Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 30.09.2014 posúdila žiadosť
o pridelenie nájomného bytu doručenú na Obecný úrad v Opatovciach.
Doručená žiadosť: Lucia Bujná, Opatovce č. 2, 913 11 Trenč. Stankovce
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila žiadosť z hľadiska úplnosti, správnosti a
dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu. Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie
nájomného bytu a jeho žiadosť bude vybavená kladne.
11. VZN č. 2/2014, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za KO a DSO, Jana Vraždová, prekladá ekonomická pracovníčka
Obce. Na základe zmien v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
obec Opatovce vypracovala VZN č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Opatovce č.
2/2012 o miestnych dania a miestnom poplatku za KO a DSO. Dodatkom sú riešené čl. 3 a 4,
ktoré boli zosúladené so zmenou v zákone. Bola splnená zákonná povinnosť, návrh VZN bol
zverejnený 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva na úradnej tabuli obce aj na webovej
stránke obce. V rámci prednesených pripomienok navrhujeme:
- upraviť aj článok 15, v bode 9 nasledovne:
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec určuje splátky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v dvoch
splátkach, ak poplatok presahuje pri fyzickej osobe 20 € a právnickej osobe 170 €.
- v článku 15, v bode 13 vypustiť text: samostatne žijúci občan nad 70 rokov
11aZmluva o zriadení vecného bremena, prekladá starostka obce
V rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ bola riešená aj
preložka VN zo vzduchu do zeme. Po zrealizovaní tejto stavby je potrebné podpísať zmluvu
o zriadení vecných bremien na pozemky, po ktorých je realizovaná stavba preložky VN, so
Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava. K tomuto sa obec zaviazala už pri podpise
Zmluvy o spolupráci, ešte pred zahájením stavby.
12. Rôzne:
TSK vyjadrenie k návrhu dobudovania cestne siete Opatovce – Trenčín
(Nozdrkovce), prekladá starostka obce
V auguste 2014 som na stretnutí s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom odovzdala
materiál, ktorý chronologicky popisoval už zrealizované aktivity na riešenie vybudovania
komunikácie z Opatoviec do Trenčína a požiadala som, aby uvedenú komunikáciu zahrnuli do
investičných akcií v rámci nového plánovacieho obdobia EÚ. 22.09.2014 bola doručená na
Obecný úrad odpoveď na našu žiadosť, v ktorej TSK súhlasí s vybudovaním tejto
komunikácie.
Ponuka - UNION poisťovňa, prekladá starostka obce
UNION poisťovňa predložila návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy na majetok obce
Opatovce. Obec má majetok poistený v Komunálnej poisťovni, je spokojná s riešením
poistných udalostí čo sa týka rýchlosti riešenia a náhrady škody. Obec neuvažuje o zmene
poisťovne.
TVK, a s, - informácia, prekladá starostka obce
TVK, a.s. - napriek všemožným pokusom s cieľom zabrániť tomu, aby naša spoločnosť TVK
mohla prevziať a spravovať svoj majetok, sa dňom 1. novembra 2014 staneme
prevádzkovateľom vlastnej vodovodnej a kanalizačnej siete v Trenčianskom regióne.
Momentálne sa plne venujeme príprave na prevzatie našej vodovodnej a kanalizačnej siete a
spustenie jej prevádzky k 1. novembru 2014. Našou jedinou prioritou je plynulá prevádzka
siete. Cena vodného a stočného ostane rovnaká ako odberatelia platia v súčasnosti,
TVK bude oprávneným prevádzkovateľom vlastnej vodovodnej a kanalizačnej siete
a bude oprávnená fakturovať odberateľom na svojej sieti vodné a stočné,
zmluvy odberateľov so súkromnou spoločnosťou TVS, a.s. zaniknú k 1. novembru



2014 z dôvodu nemožnosti plnenia podľa §575 Občianskeho zákonníka.
Krajský súd v Trenčíne svojím rozhodnutím zrušil Predbežné opatrenie, ktoré ustanovovalo
súkromnú spoločnosť TVS, a.s. prevádzkovateľom našej vododovodnej a kanalizačnej siete aj
po 1. novembri 2014.
Ukončenie stavby: Miestna komunikácia a inžinierske siete SO 202 –splašková
kanalizácia, SO 203 verejný vodovod, SO 204 STL plynovod – informácia, prekladá
starostka obce
V rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ boli zrealizované
stavby verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie a plynovodu. Stavbu realizoval vybraný
dodávateľ Ing. Marián Sahúl STAVEKO Nitra. Obec pripraví kolaudáciu vodovodu
a plynovodu. Kanalizácia sa môže skolaudovať až po kolaudácii kanalizácie, ktorá je
financovaná z prostriedkov EÚ a investorom je TVK, a.s. Trenčín, lebo ústi do prečerpávacej
stanice tejto stavby. V rámci stavby inžinierskych sietí bola realizovaná aj príprava pre stavbu
miestnej komunikácie vybudovaním podložia pripravovanej komunikácie v celkovom náklade
7776.-€
5. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za prácu počas volebného obdobia, za účasť na
zasadnutiach OcZ, zaželala im veľa úspechov do ďalších rokov v súkromnom aj pracovnom
živote a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 29.10.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

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



Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 29.10.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 53/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu o vykonanej následnej finančnej kontrole
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 54/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2015
b e r i e n a v e d o m i e

návrh rozpočtu pre obec Opatovce na rok 2016-2017
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 55/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

rozpočtové opatrenie č. 2/2014
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 56/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Zmluvu o združení uzatvorenú medzi TVK. a.s. Trenčín a Obcou Opatovce na finančné
zabezpečenie vybudovania splaškovej kanalizácie SO202 v rámci stavby „Miestna
komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 57/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

finančný príspevok pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 300 €
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 58/2014
b e r i e n a v e d o m i e

správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie o pridelení nájomného bytu pre žiadateľku
Luciu Bujnú
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 59/2014
s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2014, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO vrátane prednesených pripomienok
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 60/2014
s c h v a ľ u j e

Zmluvu o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného 14/561/1322300002-ZoVP/VB, medzi
Obcou Opatovce a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava na nehnuteľnosti, na
ktorých sa nachádza stavba SO 301 Preložka prípojky VN – káblové vedenie VN
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 29.10.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

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


