
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 12.02.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Bc. Benjamín Vasko
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Mondeková
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky

Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ
Bc. Benjamín Vasko, poslanec OcZ

Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,05 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prenájom pohostinstva (ukončenie nájmu terajšieho prevádzkovateľa a výber nového)
5. Kontrola uznesenia
6. Ing. Ľuboš Chorvát - žiadosť
7. Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Opatovce a FO
8. Ministerstvo financií SR – žiadosť o finančný príspevok
9. MŠVVaŠ SR – podpora MŠ
10. Vysporiadanie pozemku pod HZ
11. Žiadosť DHZ Opatovce, Speváckeho súboru Opatovčan, n.o. o finančný príspevok
12. Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2015
13. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2015
13a.DHZ - Zhodnotenie činnosti za rok 2014 a plán na rok 2015
13b.TVK, a.s. tlačové vyhlásenie 06.02.2015
13c.Splašková kanalizácia - informácia
14. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, starostka obce otvorila
zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Mondeková
Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bulko, Bc. Benjamín Vasko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 13a – DHZ - Zhodnotenie činnosti za
rok 2014 a plán na rok 2015, 13b.TVK, a.s. tlačové vyhlásenie 06.02.2015, 13c.Splašková
kanalizácia – informácia, bol schválený.
4. Prenájom pohostinstva (ukončenie nájmu terajšieho prevádzkovateľa a výber
nového) – predkladá starostka obce



Dňa 30.10.2014 doručila, prevádzkovateľka Pohostinstva v Opatovciach Mariana Blahová,
oznámenie o dočasnom zatvorení prevádzky od 01.11.2014. Na základe písomnej žiadosti
obce upresnila, že dočasné zatvorenie je zo zdravotných dôvodov – práceneschopnosti
vedúceho pohostinstva a uzatvorenie prevádzky nemá vplyv na platenie nájomného ani na
technické poškodenie prenajímanej budovy. Následne 04.12.2014 doručila na Obecný úrad
Opatovce Výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.12.2013 formou
dohody k 28.02.2015. Na základe tejto skutočnosti zverejnila obec informáciu, že ponúka do
prenájmu miestne pohostinstvo na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce
a v regionálnej tlači (Trenčianske noviny). V termíne do 10.02.2015 boli doručené na Obecný
úrad v Opatovciach tieto žiadosti o prenájom pohostinstva:
1. Miroslav Guričan, Opatovce
(prílohy k žiadosti: stručný súhrn doterajších podnikateľských aktivít, ŽL, Výpis zo
živnostenského registra)
2. Marek Dohňanský, Veľké Bierovce
(prílohy k žiadosti: Osvedčenie o živnostenskom podnikaní, referencie zamestnávateľa)
3. Róbert Repa, Horná Súča
(prílohy k žiadosti: podpisový hárok zákazníkov – občanov obce, ktorí svojím podpisom
podporujú a súhlasia, aby pohostinstvo v Opatovciach prevádzkoval Róbert Repa)
4. Adriana Matejiková – ADA, Trenčín
(prílohy k žiadosti: Výpis zo živnostenského registra)
5. LEVEL one plus s.r.o., Trenč. Stankovce
(prílohy k žiadosti: Výpis z obchodného registra)
6. Filip Štefan, Trenčín
(prílohy k žiadosti: žiadne)
Všetci uvedení záujemcovia boli pozvaní na dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby
sa predstavili, zodpovedali otázky poslancov obecného zastupiteľstva týkajúce sa predstavy
o prevádzkovaní pohostinstva a spolupráce s obcou.
Na základe osobného pohovoru s uchádzačmi o nájom pohostinstva, pristúpili poslanci
obecného zastupiteľstva k hlasovaniu o tom, ktorému z uchádzačov schváliť nájom
pohostinstva. Hlasovali o každom uchádzačovi samostatne. Hlasovanie bolo verejné –
zdvihnutím ruky.
Hlasovanie: počet hlasov:
1. Miroslav Guričan 0
2. Marek Dohňanský 1
3. Róbert Repa 5
4. Adriana Matejiková – ADA 2
5. LEVEL one plus s.r.o. 2
6. Filip Štefan 0
V zmysle hlasovania poslanci schválili nájom pohostinstva pre: Róbert Repa, Horná Súča
Ivan Blaho prítomný na zasadnutí OcZ predložil splnomocnenie prevádzkovateľky Mariany
Blahovej, ktorým ho splnomocnila na všetky úkony týkajúce sa ukončenia nájmu
a odovzdania priestorov pohostinstva. Zariadenie pohostinstva, ktoré je ich vlastníctvom, je
ochotný odpredať ďalšiemu nájomcovi len v tom prípade, ak sa bude jednať o všetko
zariadenie – kompletne (citujem jeho vyjadrenie: „všetko alebo nič“).
K dátumu ukončenie nájmu t.j. 28.02.2015 prevádzkovateľka Mariana Blahová, v zmysle čl.
XIV. Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.12.2013, odovzdá vypratané priestory
pohostinstva zástupcom obce Opatovce.

5. Kontrola uznesenia
Na poslednom riadnom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia schvaľuje a berie na vedomie.



6. Ing. Ľuboš Chorvát - žiadosť– predkladá starostka obce
Dňa 02.01.2015 doručil Ing. Ľuboš Chorvát na Obecný úrad žiadosť o preplatenie vzniknutej
škody vo výške 100 €. Ing. Ľuboš Chorvát vysadil na pozemok pri viacúčelovom športovom
ihrisku stromky gaštan jedlý - 1 kus, moruša čierna - 2 kusy. Vo svojej žiadosti tvrdí, že
starostka obce dala príkaz na odstránenie týchto stromkov a až na základe jeho upozornenia,
aby starostka prestala vyvíjať aktivitu na odstránenie stromkov, tieto neboli zlikvidované.
Napriek tomu došlo k olúpaniu kôry na morušiach a urezaniu hlavného konára jednej
z moruší. Takto poškodené stromky pravdepodobne neprežijú a preto žiada náhradu škody.
Ing. Ľuboš Chorvát vysadil na pozemok pri viacúčelovom športovom ihrisku, ktorý má obec
v nájme a celoročne sa oň stará, stromky, bez predchádzajúcej konzultácie na obecnom úrade.
Gaštan jedlý a moruša čierna sú stromy, ktoré vyrastú do veľkých rozmerov. Ich vysadenie
v priestore pri ihrisku je nevhodné vzhľadom na to, že keď tieto stromy vyrastú budú
spôsobovať problémy pri prevádzke viacúčelového športoviska (padanie plodov, opadávanie
lístia, konáre môžu poškodiť konštrukciu ihriska). Keď niektorý občan má chuť zveľadiť našu
obec, samozrejme to vítame, ale je potrebné svoje zámery odkonzultovať na Obecnom úrade,
aby sa zosúladili záujmy občana a obce a nevznikali nepríjemné situácie. Čo sa týka
poškodenia vysadených stromkov, priestor na ktorom boli vysadené je verejne prístupný, obec
nemonitoruje tento priestor žiadnym kamerovým zariadením, aby sa dalo určiť, kto prípadne
poškodil stromky. Poškodenie stromkov nebolo na príkaz starostky obce, ako tvrdí Ing. Ľuboš
Chorvát. Z dôvodu, že Ing. Ľuboš Chorvát nekonzultoval vysadenie stromkov na pozemku,
ktorý má obec v nájomnom vzťahu a celoročne sa o tento pozemok stará (hnojenie, kosenie),
a pozemok je celoročne prístupný verejnosti nevidíme, dôvod na odškodnenie za poškodené
stromky.
7. Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Opatovce a FO– predkladá starostka obce
Pri príprave pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v zmysle územného plánu, je
potrebné podľa vyhotoveného geometrického plánu č.46024620-05-14, schváliť zámennú
zmluvu na podielové vlastníctvo pozemkov medzi Obcou Opatovce (zameniteľ č. 1)
a Jozefom Dohňanským (zameniteľ č. 2) a Jánom Horňákom (zameniteľ č. 3). Uzatvorením
tejto zámennej zmluvy bude umožnené vytvorenie pozemkov pre IBV.
Zameniteľ č.1 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1, nehnuteľností pozemkov, zapísaných
na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom, parciel registra „E“, parc. čís. 414 orná pôda o výmere 1371m2, parc.
čís. 416 orná pôda o výmere 584m2 a parc. čís. 417 orná pôda o výmere 703m2.
Zamenitelia č.1 a č.2 sú podieloví spoluvlastníci, a to zameniteľ č.1 v podiele ¼ a zameniteľ
č.2 v podiele 3/4 nehnuteľnosti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č.676 katastrálne
územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, parcele
registra „E“, parc. čís. 418 orná pôda o výmere 454m2.
Zamenitelia č.1 a č.3 sú podieloví spoluvlastníci, a to zameniteľ č.1 v podiele ¼ a zameniteľ
č.3 v podiele 3/4 nehnuteľnosti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č.677 katastrálne
územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, parcele
registra „E“, parc. čís. 415 orná pôda o výmere 851m2. Predmet zmluvy:
1. Zamenitelia č.1 a č.2 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti,
pozemky, novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to
parc.čís.293/7 podiel 1/1, parc.čís.293/21 podiel 1/1, parc.čís.293/28 podiel 1/4 a
parc.čís.293/14 podiel 1/4 vo vlastníctve zameniteľa č.1 za parc.čís.293/23 podiel 3/4,
parc.čís.293/24 podiel 3/4, parc.čís.293/25 podiel 3/4, parc.čís.293/26 podiel 3/4 a
parc.čís.293/27 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.2 tak, že:
1.1 Zameniteľ č.1 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených

parciel registra „C“ parc.čís.293/23, parc.čís.293/24, parc.čís.293/25,
parc.čís.293/26 a parc.čís.293/27 vymedzených v ods.4 článku I.,



1.2 Zameniteľ č.2 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených
parciel registra „C“ parc.čís.293/7, parc.čís.293/21 a parc.čís.293/28 a

spoluvlastníckeho podielu 1/4 parc.čís.293/14, parciel vymedzených v ods.4 článku I..
2. Zamenitelia č.1 a č.3 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti, pozemky,
novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to parc.čís.293/8 podiel
1/1, parc.čís.329/2 podiel 1/1, parc.čís.294/64 podiel 1/1, parc.čís.293/15 podiel 1/4,
parc.čís.294/65 podiel 1/4, parc.čís.293/22 podiel 1/1, parc.čís.294/66 podiel 1/1 a
parc.čís.293/29 podiel 1/4 vo vlastníctve zameniteľa č.1 za parc.čís.293/9 podiel 3/4,
parc.čís.293/10 podiel 3/4, parc.čís.293/11 podiel 3/4, parc.čís.293/12 podiel 3/4 a
parc.čís.293/13 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.3 tak, že:
2.1 Zameniteľ č.1 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených

parciel registra „C“ parc.čís.293/9, parc.čís.293/10, parc.čís.293/11,
parc.čís.293/12 a parc.čís.293/13 vymedzených v ods.4 článku I.,

2.2 Zameniteľ č.3 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených
parciel registra „C“ parc.čís.293/8, parc.čís.294/64, parc.čís.329/2,
parc.čís.293/15, parc.čís.294/65, parc.čís.293/22, parc.čís.294/66 a
spoluvlastníckeho podielu 1/4 parc.čís.293/29, parciel vymedzených v ods.4 článku I..

3. Zamenitelia č.2 a č.3 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti, pozemky,
novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to parc.čís.293/29 podiel
3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.2 za parc.čís.293/14 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.3
tak, že:
3.1 Zameniteľ č.2 sa stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 novovytvorenej

parcele registra „C“ parc.čís.293/14 vymedzenej v ods.4 článku I.,
3.2 Zameniteľ č.3 sa stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 novovytvorenej

parcele registra „C“ parc.čís.293/29 vymedzenej v ods.4 článku I..
Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne nič nedoplácajú nakoľko zamieňané
nehnuteľnosti majú rovnakú hodnotu.
Zamieňaný predmetný majetok bude odovzdaný a prevzatý zmluvnými stranami navzájom,
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom.
Účastníci tejto zmluvy splnomocňujú Ing. Martinu Müllerovú, k zastupovaniu v katastrálnom
konaní o povolení vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností v rozsahu opravy prípadných
chýb v písaní a počítaní v tejto zmluve a v návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra
nehnuteľností a na preberanie rozhodnutí v tomto konaní.
8. Ministerstvo financií SR – žiadosť o finančný príspevok– predkladá starostka obce
Aj tento rok je možné požiadať o finančný príspevok podľa §2 Výnosu Ministerstva financií
SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti
Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí.
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.

9. MŠVVaŠ SR – podpora MŠ– predkladá starostka obce
MŠVVaŠ SR vyčlenilo na rok 2015 finančné prostriedky na prístavbu, prestavbu a výstavbu
MŠ. Vzhľadom na to, že deti z našej obce chodia do MŠ vo Veľkých Bierovciach a kapacita
MŠ začína byť nedostačujúca, obec hľadá riešenie tejto situácie. Jedným z riešení je výstavba
novej MŠ v obci Opatovce, druhé riešenie je spoločne s obcou Veľké Bierovce ísť do projektu
prestavby bývalej ŽŠ vo Veľkých Bierovciach na MŠ. Vzhľadom na to, že obec nemá
k dispozícii vysporiadaný pozemok pre stavbu MŠ nemôžeme sa uchádzať o finančné



prostriedky z MŠVVaŠ SR, ktoré sú k dispozícii na rok 2015. Situáciu budeme riešiť cez
program RIUS TK z európskych fondov.
10. Vysporiadanie pozemku pod HZ– predkladá starostka obce
Keď som v roku 2006 zistila, že na LV nie je zapísaná stavba hasičskej zbrojnice, dal sa
zhotoviť geometrický plán, pri ktorom bolo zistené, že budova nemá vysporiadaný pozemok.
Pozemok bol vo vlastníctve SR Slovenská správa ciest Bratislava. Keďže práve v tom období
prebiehala delimitácia majetku na TSK, nebolo možné riešiť vysporiadanie pozemku.
Na základe aktuálneho zistenia na TSK bola delimitovaná parcela pod komunikáciu III. triedy
v obci, ale pozemok pod budovou HZ zostal vo vlastníctve SR Slovenská správa ciest
Bratislava. Je potrebné vstúpiť do rokovania o vysporiadaní tejto parcely.
11. Žiadosť DHZ Opatovce, Speváckeho súboru Opatovčan, n.o. o finančný príspevok–
predkladá starostka obce
Dňa 28.01.2015 doručil Spevácky súbor Opatovčan, n.o. žiadosť o finančný príspevok na
činnosť v roku 2015 na Obecný úrad Opatovce. Spevácky súbor vyvíja činnosť v našej obci
od roku 2012, reprezentuje našu obec svojimi vystúpeniami v okolitých obciach a účinkuje pri
podujatiach poriadaných obcou bez nároku na honorár. Navrhujem, aby sme súbor podporili
čiastkou 500 €.
Dňa 03.02.2015 doručil na Obecný úrad Opatovce žiadosť o finančný príspevok DHZ
Opatovce. Príspevok bude použitý na vybavenie hasičskej zbrojnice a činnosť zboru.
Dobrovoľní hasiči začali v našej obci pracovať na dobrej úrovni, zúčastňujú sa cvičení, súťaži,
kde reprezentujú našu obec a sú nápomocní pri riešení problémov v našej obci a ochotní
pomôcť pri organizovaní podujatí poriadaných obcou. DHZ sú podporované finančným
príspevkom aj zo štátu, vo výške podľa zaradenia zboru do určitej kategórie. Pre DHZ
Opatovce, ktorý je zaradený k kategórii „C“ t.j. 700 €. Navrhujem, podporiť DHZ Opatovce
finančnou čiastkou 300 €, v prípade, že obec bude disponovať dostatočnými finančnými
prostriedkami, je možné v druhom polroku 2015 schváliť ďalší finančný príspevok na činnosť
a vybavenie DHZ Opatovce.
12. Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2015 – predkladá starostka obce
Stavebné práce - názov Spôsob financovania Poznámka
Splašková kanalizácia TVK, a.s.- EU,

Rozpočet obce
Realizácia kanalizačnej prípojky OcÚ,
Bytovka č. 66, Pohostinstvo rozpočet obce
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Záhumnie

EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

Výstavba novej miestnej komunikácie EÚ, štátny rozpočet,
rozpočet obce

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

finančný príspevok
MF SR+ rozpočet
obce
(sponzorsky)

13. Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2015 – predkladá starostka obce
Názov podujatia Termín konania Poznámka
Detský karneval 01.02.2015 zrealizované
Obecná zabíjačka 14.02.2015
Stavanie mája 30.04.2015
MDD 31.05.2015
Kultúrne leto júl-august 2015



Hodová zábava 12. alebo 13.09.2015
Mesiac úcty k starším 14.10.2015
Vítanie detí do života 11/2015
Mikuláš 05.12.2015
Vianočná besiedka 20.12.2015

13a.DHZ - Zhodnotenie činnosti za rok 2014 a plán na rok 2015 – predkladá Bc.
Benjamín Vasko
17.01.2015 bola členská schôdza DHZ v Opatovciach. Ing. Patrik Bulko sa vzdal funkcie
predsedu. Hlasovaním bol zvolený výkonný výbor v tomto zložení: predseda – Branislav
Bulko, veliteľ – Bc. Benjamín Vasko, strojník – Ing. Pavol Repa, tajomník/pokladník – Jakub
Koníček. V roku 2014 sa zbor zúčastnil na 3 súťažiach, niektorí členovia absolvovali
potrebné školenia. V roku 2015 budeme pokračovať v školeniach členov DHZ, zúčastňovať
sa na súťažiach a cvičeniach. V roku 2014 sme z príspevku obce a z príspevku zo štátu
zakúpili potrebnú výbavu v zmysle zákona o zaradení v skupine „C“. Aj v roku 2015 chceme
pokračovať zakúpením potrebného vybavenia a školením členov HZ. Čo sa týka
spoločenských podujatí plánujeme zorganizovať v letnom období Anna bál. Na členskej
schôdzi bolo ďalej prejednané, že DHZ by potreboval prívesný vozík za osobné auto, ktorý
bude využívaný pri doprave na súťaže a cvičenia. Tento vozík by mohla využívať v prípade
potreby aj obec. Navrhujeme odpredať vozík od PPS 12, ktorý je ťažký a nemôže byť ťahaný
za osobným autom a vlastne ho nevieme ani inak využiť. DHZ by mal v roku 2015 dostať od
štátu povodňový vozík, ktorý pokryje potreby zboru.
13b.TVK, a.s. tlačové vyhlásenie 06.02.2015 – predkladá starostka obce
TVK, a.s. poskytla 06.02.2015 Tlačové vyhlásenie k situácii medzi TVK, a.s. a TVS, a.s.
Starostka obce oboznámila poslancov OcZ s tlačovým vyhlásením.
13c.Splašková kanalizácia – informácia – predkladá starostka obce
V obci sa buduje splašková kanalizácia v rámci projektu „Intenzifikácia ČOV,
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ v súlade s projektovou
dokumentáciou. Odvedenie splaškových vôd je gravitačným spôsobom, len v jednej časti
obce, kde to nedovoľujú výškové parametre, je budovaná čerpacia stanica. Gravitačné
potrubie je uložené v zemi od 1,8 m do 3,94 m. Vzhľadom na to, aby finančné prostriedky
poskytnuté na budovanie vyššie uvedeného projektu boli využité účelovo, hospodárne
a efektívne, nie je možné zabezpečiť odkanalizovanie suterénov všetkých nehnuteľností. Je
dôležité, aby bola odkanalizovaná obytná časť nehnuteľnosti.
14. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 12.02.2015

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Mgr. Iveta Mondeková

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

Bc. Benjamín Vasko .....................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 12.02.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

ukončenie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.12.2013 medzi Obcou
Opatovce a Marianou Blahovou dohodou k 28.02.2015.
K uvedenému dátumu prevádzkovateľka Mariana Blahová, v zmysle čl. XIV. hore uvedenej
zmluvy, odovzdá vypratané priestory pohostinstva zástupcom obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nájom pohostinstva v obci Opatovce pre: Róbert Repa, Horná Súča
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu č. 1/2015 – N o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Opatovce ako
prenajímateľom a Róbertom Repom, Horná Súča ako nájomcom
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e

preplatenie vzniknutej škody 100 € (poškodenie stromkov vysadených na verejnom
priestranstve pri viacúčelovom športovom ihrisku) pre Ing. Ľuboša Chorváta
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

aktivity občanov, ktoré sa týkajú úpravy, výsadby a iného narábania s majetkom obce, alebo
s majetkom, ktorý má obec v nájomnom alebo inom vzťahu, je potrebné pred realizáciu
odsúhlasiť na Obecnom úrade v Opatovciach. V prípade, že tak nebude vykonané
a zrealizované úpravy budú v rozpore so záujmami obce, budú tieto zhotoviteľom odstránené,
prípadne budú odstránené obcou na náklady zhotoviteľa.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

zámennú zmluvu na podielové vlastníctvo pozemkov medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901,
(zameniteľ č. 1) a Jozefom Dohňanským, (zameniteľ č. 2) a Jánom Horňákom, (zameniteľ č.
3).
Zameniteľ č.1 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1, nehnuteľností pozemkov, zapísaných
na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom, parciel registra „E“, parc. čís. 414 orná pôda o výmere 1371m2, parc.
čís. 416 orná pôda o výmere 584m2 a parc. čís. 417 orná pôda o výmere 703m2.
Zamenitelia č.1 a č.2 sú podieloví spoluvlastníci, a to zameniteľ č.1 v podiele ¼ a zameniteľ
č.2 v podiele 3/4 nehnuteľnosti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č.676 katastrálne



územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, parcele
registra „E“, parc. čís. 418 orná pôda o výmere 454m2.
Zamenitelia č.1 a č.3 sú podieloví spoluvlastníci, a to zameniteľ č.1 v podiele ¼ a zameniteľ
č.3 v podiele 3/4 nehnuteľnosti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č.677 katastrálne
územie Opatovce, vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, parcele
registra „E“, parc. čís. 415 orná pôda o výmere 851m2. Predmet zmluvy:
1. Zamenitelia č.1 a č.2 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti,
pozemky, novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to
parc.čís.293/7 podiel 1/1, parc.čís.293/21 podiel 1/1, parc.čís.293/28 podiel 1/4 a
parc.čís.293/14 podiel 1/4 vo vlastníctve zameniteľa č.1 za parc.čís.293/23 podiel 3/4,
parc.čís.293/24 podiel 3/4, parc.čís.293/25 podiel 3/4, parc.čís.293/26 podiel 3/4 a
parc.čís.293/27 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.2 tak, že:
1.1 Zameniteľ č.1 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených

parciel registra „C“ parc.čís.293/23, parc.čís.293/24, parc.čís.293/25,
parc.čís.293/26 a parc.čís.293/27 vymedzených v ods.4 článku I.,

1.2 Zameniteľ č.2 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených
parciel registra „C“ parc.čís.293/7, parc.čís.293/21 a parc.čís.293/28 a

spoluvlastníckeho podielu 1/4 parc.čís.293/14, parciel vymedzených v ods.4 článku I..
2. Zamenitelia č.1 a č.3 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti, pozemky,
novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to parc.čís.293/8 podiel
1/1, parc.čís.329/2 podiel 1/1, parc.čís.294/64 podiel 1/1, parc.čís.293/15 podiel 1/4,
parc.čís.294/65 podiel 1/4, parc.čís.293/22 podiel 1/1, parc.čís.294/66 podiel 1/1 a
parc.čís.293/29 podiel 1/4 vo vlastníctve zameniteľa č.1 za parc.čís.293/9 podiel 3/4,
parc.čís.293/10 podiel 3/4, parc.čís.293/11 podiel 3/4, parc.čís.293/12 podiel 3/4 a
parc.čís.293/13 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.3 tak, že:
2.1 Zameniteľ č.1 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených

parciel registra „C“ parc.čís.293/9, parc.čís.293/10, parc.čís.293/11,
parc.čís.293/12 a parc.čís.293/13 vymedzených v ods.4 článku I.,

2.2 Zameniteľ č.3 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1 novovytvorených
parciel registra „C“ parc.čís.293/8, parc.čís.294/64, parc.čís.329/2,
parc.čís.293/15, parc.čís.294/65, parc.čís.293/22, parc.čís.294/66 a
spoluvlastníckeho podielu 1/4 parc.čís.293/29, parciel vymedzených v ods.4 článku I..

3. Zamenitelia č.2 a č.3 sa dohodli, že si vzájomne zamieňajú nehnuteľnosti, pozemky,
novovytvorené parcely registra „C“ vymedzené v ods.4 článku I., a to parc.čís.293/29 podiel
3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.2 za parc.čís.293/14 podiel 3/4 vo vlastníctve zameniteľa č.3
tak, že:
3.1 Zameniteľ č.2 sa stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 novovytvorenej

parcele registra „C“ parc.čís.293/14 vymedzenej v ods.4 článku I.,
3.2 Zameniteľ č.3 sa stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 3/4 novovytvorenej

parcele registra „C“ parc.čís.293/29 vymedzenej v ods.4 článku I..
Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne nič nedoplácajú nakoľko zamieňané
nehnuteľnosti majú rovnakú hodnotu.
Zamieňaný predmetný majetok bude odovzdaný a prevzatý zmluvnými stranami navzájom,
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností
Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom.
Účastníci tejto zmluvy splnomocňujú Ing. Martinu Müllerovú, k zastupovaniu v katastrálnom
konaní o povolení vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností v rozsahu opravy prípadných
chýb v písaní a počítaní v tejto zmluve a v návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra
nehnuteľností a na preberanie rozhodnutí v tomto konaní.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 11/2015
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
2015 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 – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á s t a r o s t k e o b c e

vstúpiť do rokovania so SR - Slovenská správa ciest Bratislava o vysporiadaní parcely pod
budovou hasičskej zbrojnice CKN 319/2
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok vo výške 500 € na činnosť Speváckeho súboru Opatovčan, n.o.
v roku 2015
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok vo výške 300 € na činnosť a vybavenie Dobrovoľného
hasičského zboru Opatovce v roku 2015
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

predložený Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2015
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

predložený Plán kultúrnych podujatí poriadaných obcou Opatovce v roku 2015
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á s t a r o s t k e o b c e

pripraviť odpredaj vozíka k PPS 12
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 12.02.2015

Janka Horňáková

starostka obce
Zapísala: Mgr. Iveta Mondeková

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

Bc. Benjamín Vasko .....................................


