
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 22.04.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky

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

Neprítomní poslanci: 1
Ospravedlnení poslanci: 1
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,30 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. Pohostinstvo - informácia
7. Okresná prokuratúra Trenčín – informácia o podaných podnetoch
8. Splašková kanalizácia - informácia
9. PHSR obce Opatovce do roku 2023
10. Kronika obce Opatovce za rok 2014
11. Kúpnopredajné zmluvy na pozemky na IBV
12. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie - informácia
13. Obec Veľké Bierovce – žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre OTJ
13a.Žiadosť prevádzkovateľa pohostinstva o predĺženie otváracích hodín
13b.Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc (neverejné)
14. Rôzne:
ÚPSVaR – zamestnanie podľa § 50j
Nájomná zmluva s PD Trenčín Soblahov
Vážská cyklotrasa
Bocianie hniezdo - kompenzácia
15. 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: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 13a.Žiadosť prevádzkovateľa
pohostinstva o predĺženie otváracích hodín, 13b.Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc
(neverejné), v dobe rôzne - ÚPSVaR – zamestnanie podľa §50j, - Nájomná zmluva s PD
Trenčín Soblahov, Vážská cyklotrasa, Bocianie hniezdo - kompenzácia, bol schválený.



4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
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
Dňa 23.02.2015 doručila Mariana Blahová na Obecný úrad v Opatovciach žiadosť

o predĺženie lehoty na vypratanie priestorov pohostinstva do 15.03.2015. Vzhľadom na

prijaté uznesenie a po konzultácii s poslancami OcZ bola Mariane Blahovej zaslaná písomná

odpoveď, že treba dodržať termín určený v uznesení OcZ. Dňa 28.02.2015 sa zástupcovia

obce dostavili do pohostinstva za účelom prevzatia priestorov. Tieto neboli v takom stave, aby

sa mohlo uskutočniť prevzatie, na mieste bol dohodnutý termín odovzdania 06.03.2015.

V tomto termíne boli priestory pohostinstva odovzdané Ivanom Blahom zástupcom obce

o čom bol vyhotovený zápis. 04.03.2015 umiestnil Ivan Blaho na pozemok „EKN“ č. 25

kontajner, do ktorého umiestnil zariadenie z pohostinstva. Pri otázke na Ivana Blahu pri

odovzdávaní pohostinstva „Kedy odvezie kontajner“, odpovedal, že keď sprace aj vonkajšie

zariadenie. 16.03.2015 bola pani Blahovej zaslaná písomná výzva na odstránenie kontajnera

v termíne do 20.03.2015. Tento termín nebol dodržaný a ani pani Blahová ani pán Blaho

nereagujú na telefonické hovory, po konzultácii na Polícii SR, starostka obce podala podnet

na neoprávnené užívanie cudzej veci podľa § 215 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon

v znení neskorších predpisov.

Pozemok, na ktorom je umiestnený kontajner je v podielom vlastníctve a kontajner

bráni obci pozemok využívať v zmysle nájomnej zmluvy a rozhodnutia, na základe ktorých má

obec ako väčšinový podielnik právo užívať pozemok. Pán Blaho pred umiestnením kontajnera

nepožiadal o súhlas obce.

Pozemok sa nachádza pri kultúrnom dome a v zmysle VZN 2/2012 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je určený ako verejné

priestranstvo.

Umiestnený kontajner tvorí aj prekážku dostupnosti budovy kultúrneho domu a pohostinstva

pre požiarnu techniku v prípade požiaru, alebo techniky SVP, š.p. v prípade mimoriadnej

udalosti, lebo pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti rieky Váh.

Dňa 15.04.2015 bolo na Obecný úrad Opatovce doručené z Okresnej prokuratúry Trenčín

upovedomenie, že trestné oznámenie – podnet bol odovzdaný na Obvodné oddelenie

policajného zboru SR na ďalšie konanie.

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
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.



Dňa 23.03.2015 bola Okresnou prokuratúrou v Trenčíne na Obecný úrad Opatovce doručená

žiadosť – vyžiadanie materiálu na základe podnetu o preskúmanie postupu Obecného

zastupiteľstva pri prijímaní uznesenia č. 8/2015 a 9/2015 zo dňa 12.02.2015. Materiál bol na

prokuratúru zaslaný. Dňa 15.04.2015 na základe tel. hovoru nám bolo oznámené, že OcZ

nepochybilo.

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
Na základe upozornenia Ministerstva financií, že finančný príspevok nemôže byť poskytnutý

na novo budované investície, takže sa príspevok nedá poskytnúť na vybudovanie betónovej

plochy, obec zaslala žiadosť o finančný príspevok na výmenu dvoch okien (1-KD,

1 pohostinstvo ) a vstupných dverí do KD.

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
Starostka obce oslovila SSC Bratislava s návrhom na vysporiadanie pozemku pod HZ. Na

základe tel. hovoru bola do vysporiadania zahrnutá aj parcela pod bývalou komunikáciou

z Veľkých Bieroviec do Opatoviec v časti k.ú. Opatovce parc. č. 322/1.

SSC zaslala Protokol o bezodplatnom prevedení majetku:

parcela č. 319/2 o výmere 43 m2, zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota 176,73 €

parcela č. 322/1 o výmere 572 m2, zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota 2350,92 €

Obec po podpise protokolu zabezpečí podanie návrhu na zápis vlastníckeho práva (bezplatne)

na Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor.

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
Starostka obce dala vypracovať znalecký posudok na vozík pre PPS 12. Vyraďovacia komisia

na základe uznesenia OcZ vyradí tento vozík z dôvodu nepotrebnosti a v zmysle zákona NR

SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov môže byť tento ponúknutý na

odpredaj.

5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole – predkladá hlavná kontrolórka
Dňa 04.03.2015 bola vykonaná následná finančná kontrola: dokladová inventúra,
dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové doklady. Všetky kontrolované doklady boli
v poriadku, nebolo zistené porušenie všeobecne-záväzných a právnych predpisov.
6. Pohostinstvo – informácia – predkladá starostka obce
06.03.2015 odovzdal Ivan Blaho priestory pohostinstva zástupcom obce o čom bol
vyhotovený zápis. Vzhľadom na to, že sa prevádzkovateľka nechcela dohodnú na čiastkovom
odkúpení určitého majetku a trvala na tom , že sa musí odkúpiť všetko alebo nič, za čo bola
stanovená cena 20 000 €, obec musela riešiť nasledovné: priestory bolo potrebné vymaľovať,



vymeniť 48 kusov rozbitej dlažby, osadiť ventilátor, svietidlá, zrealizovať plynové ústredné
kúrenie, zabetónovať vonkajšiu terasu. Všetky vykonané práce boli v hodnote 3367,12 €.
7. Okresná prokuratúra Trenčín – informácia o podaných podnetoch – predkladá
starostka obce
V priebehu novembra a decembra 2014 boli Ing. Máriou Chorvátovou podané nasledovné
podnety – trestné oznámenia na Okresnú prokuratúru v Trenčíne:
- podnet na hlavnú kontrolórku obce
- podnet na preskúmanie postupu starostky obce a Združenia lesných pozemkov a pasienkov
Opatovce vo veci plánovanej ťažby štrkopieskov

- podnet na zákonnosť postupu obce Opatovce vo veci stavby na pôvodnej parcele EKN č.
576, k.ú. Opatovce

Na základe informácie z Okresnej prokuratúry ani v jednom podaní obec ani obecné
zastupiteľstvo nepochybilo.
8. Splašková kanalizácia - informácia – predkladá starostka obce
Stavba splaškovej kanalizácie sa v našej obci pomaly chýli k záveru. Mnoho otázok zo strany
občanov bolo k tomu, kde všade, k akým nehnuteľnostiam sa budú realizovať prípojky na
kanalizáciu. Kanalizácia v našej obci je budovaná v rámci veľkého projektu "Intenzifikácia
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne" a pre celý tento
projekt financovaný z EÚ sa prijali jednotné pravidlá: kanalizačné prípojky sa budú
realizovať po hranicu pozemku ku všetkým existujúcim domom, ku všetkým pozemkom, na
ktoré je vydané stavebné povolenie za účelom výstavby RD, alebo inej stavby, ku všetkým
verejným budovám v obci. V prípade, že sa jedná len o pozemok, na ktorý nie je vydané
stavebné povolenie, si prípojku musí občan realizovať na vlastné náklady, odborne spôsobilou
osobou. Výstavba splaškovej kanalizácie je projekt EÚ, v časovom horizonte 5 rokov bude
potrebné zabezpečiť 85% napojenie sa na kanalizáciu.
9. PHSR obce Opatovce do roku 2023 – predkladá starostka obce
Novela zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, stanovuje štruktúru Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V zmysle uvedeného zákona a nového plánovacieho obdobia EU, je potrebné vypracovať
PHSR obce na obdobie do roku 2023. Vzhľadom na to, že TRRA Trenčín, vypracovala obci
dodatok PHSR do r. 2016, ponúkla za vypracovanie PHSR obce Opatovce do roku 2023 cenu
100 €. Na základe toho je potrebné v časti stratégie riešiť a doplniť aktivity, ktoré obec
plánuje v uvedenom období riešiť.
10. Kronika obce Opatovce za rok 2014 – predkladá starostka obce
Kronikárka obce Mgr. Katarína Bohušová predložila na schválenie text Kroniky obce za rok
2014. Text bol poslancom OcZ zaslaný s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva.
11. Kúpnopredajné zmluvy na pozemky na IBV – predkladá starostka obce
Obec pripravila odkúpením pozemkov od fyzických osôb a následne vypracovaním
geometrického plánu, možnosť vytvorenia pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (ďalej
len IBV). Kúpna cena za nehnuteľnosť bola schválená uznesením OcZ v hodnote 40 €/m2.
V zmysle evidencie žiadateľov o kúpu pozemku pre stavbu rodinného domu vedenom na
obecnom úrade, boli oslovení žiadatelia v poradí ako boli doručené žiadosti. Dnes
predkladám na schválenie nasledovné kúpne zmluvy na 4 pozemkov na IBV. Jeden pozemok
je zatiaľ voľný vzhľadom na to, že jeden záujemca odstúpil.
Kupujúci: Renáta Pelechová a Dušan Pelech, Nemšová
Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 293/23, o výmere 53 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce, CKN parc.č. 293/16, o výmere 241 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce,
CKN parc.č. 293/9, o výmere 150 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, CKN parc.č.
293/2, o výmere 243 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce.



Kupujúci: Zlatko Eržin, Trenčín a Lenka Eržinová, Opatovce
Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 293/24, o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce, CKN parc.č. 293/17, o výmere 223 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce,
CKN parc.č. 293/10, o výmere 144 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, CKN parc.č.
293/3, o výmere 244 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce.
Kupujúci: Mgr. Katarína Rechtoríková, Trenčianske Stankovce a PharmDr. Zoran Gál,
Rimavská Sobota
Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 293/25, o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce, CKN parc.č. 293/18, o výmere 218 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce,
CKN parc.č. 293/11, o výmere 139 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, CKN parc.č.
293/4, o výmere 228 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce. Kúpna cena za
nehnuteľnosť bola schválená uznesením OcZ v hodnote 40 €/m2.
Kupujúci: Jozef Dohňanský, Opatovce
Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 293/27, o výmere 43 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce, CKN parc.č. 293/20, o výmere 94 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce,
CKN parc.č. 293/13, o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, CKN parc.č.
293/9, o výmere 90 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce.
12. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie – informácia – predkladá starostka
obce
Na základe riešenia situácie rekonštrukcie Miestnej komunikácie Záhumnie po vybudovaní
splaškovej kanalizácie a podľa Vypracovanej projektovej dokumentácie sa uskutočnilo
verejné obstarávanie na výber dodávateľa uvedenej stavby. Do súťaže sa prihlásilo 8
organizácií. Najnižšiu cenovú ponuku predložili: Cesty Nitra, a.s. vo výške 182713,34 €
vrátane DPH. Financovanie stavby bude z rozpočtu obce a úverom.
13. Obec Veľké Bierovce – žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre OTJ –
predkladá starostka obce
Obec Veľké Bierovce doručila na Obecný úrad Opatovce žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na dopravu športovcov na futbalové zápasy v roku 2015.
Na základe diskusie sa poslanci rozhodli, vzhľadom na potrebu finančných prostriedkov na
krytie investícií po vybudovaní kanalizácie, schváliť pre OTJ Veľké Bierovce - Opatovce
finančný príspevok vo výške 200 €. Obec ešte prispeje OTJ vecným darom pri konaní
podujatia Jánske ohne.
13a.Žiadosť prevádzkovateľa pohostinstva o predĺženie otváracích hodín – predkladá
starostka obce
Prevádzkovateľ pohostinstva doručil na Obecný úrad Opatovce žiadosť o predĺženie
otváracích hodín v piatok a v sobotu do 01 h.
13b.Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc (neverejné) – predkladá starostka obce
J.R., doručil na Obecný úrad Opatovce žiadosť o jednorazový finančný príspevok z dôvodu
zlej finančnej situácie rodiny.
14. Rôzne
- ÚPSVaR – zamestnanie podľa § 50j – predkladá starostka obce
ÚPSVaR môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
zamestnávateľovi, ktorý na pracovné miesto príjme do pracovného pomeru na určitú dobu
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Obec sa rozhodla využiť túto možnosť
a zamestnať 1 pracovníka na pomocné robotnícke práce od 01.05.2015.
- Nájomná zmluva s PD Trenčín Soblahov – predkladá starostka obce
Na parcelu vo vlastníctve obce „EKN“ č. 569/2 a 571 zapísanú na LV č. 511, uzatvorila Obec
Opatovce Nájomnú zmluvu s PD Trenčín – Soblahov. PD obhospodáruje tieto parcely. Výška
nájmu je 70 €/rok.
- Vážská cyklotrasa – predkladá starostka obce



Vážska cyklotrasa je najrozsiahlejším projektom v TSK. Z dôvodu kratšej vzdialenosti do
cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy.
K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí okrem rozvoja turizmu, zlepšenia
kvality ovzdušia a podpory zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií
aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy k motorizovanej doprave. Hlavnou témou
stretnutia zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s primátormi a starostami
miest a obcí v TSK a zainteresovaných inštitúcií dňa 26.3.2015 bolo predstavenie
optimálneho variantu vedenia Vážskej cyklotrasy na území TSK. Pracovné stretnutie bolo
zrealizované v rámci projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, podporeného z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom projektu je Región
Biele Karpaty. Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po ochranných hrádzach
starého koryta Váhu, tam, kde nie sú ochranné hrádze, tam povedie po vedľajších cestách,
ktoré sú k dispozícii. Cyklotrasa začína na hranici so Žilinským krajom a končí na Hornej
Strede na hranici s Trnavským samosprávnym krajom. Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň
spájať 34 katastrov miest a obcí na území TSK. Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy
po strednom Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky svojimi uzneseniami. „Nikdy
nebola takáto podpora zo strany vlády tomuto projektu v minulosti ani zo strany
samosprávneho kraja, takže si myslím, že teraz je tá správna doba a správny čas túto Vážsku
cyklotrasu dať z papiera do formy realizačného projektu,“ povedal župan Ing. Jaroslav Baška.
Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť základnú kostru cyklistických
komunikácií v kraji, na ktorú sa budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické
trasy. „Som veľmi rada, že sa začalo intenzívne pracovať na projektovej príprave pre Vážsku
cyklotrasu. Naša obec Opatovce už v roku 2014 dala vypracovať projektovú dokumentáciu
časti tejto cyklotrasy v úseku od Opatoviec do Trenčína. Pre občanov našej obce bude mať
vybudovanie tejto cyklotrasy veľký význam z hľadiska dopravy do zamestnania, ale aj pre
voľnočasové využitie. Obci to prinesie väčší počet návštevníkov, t.z. rozvoj turizmu a
podporu domácich podnikateľov. Oceňujem, že TSK zastrešuje tento projekt a verím, že
nezostane len pri projektovej dokumentácii, ale sa uskutoční aj realizácia,“ povedala starostka
obce Opatovce, Janka Horňáková. V súčasnosti je dôležité vypracovanie Štúdie Vážskej
cyklotrasy, spolupráca TSK ako zastrešovateľa projektu s obcami a mestami v TSK a tiež so
SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR. Termín vypracovania
štúdie, ktorá ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený na máj 2015. Ďalším krokom
by malo byť následné podpísanie memoranda o spolupráci medzi TSK a mestskými
i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vyrovnania pozemkov, po ktorých
by mala trasa viesť. Súčasne s týmto krokom sa budú realizovať ďalšie stupne projektovej
dokumentácie, aby bol projekt Vážskej cyklotrasy pripravený na realizáciu.
- Bocianie hniezdo - kompenzácia
Aj tento rok sa tešíme z príletu našich bocianov. Hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej ani
tento rok nebude prázdne a tak ako po minulé roku navrhujem kompenzáciu za to, že určitú
výmeru záhrady nie je možné z dôvodu hniezda užívať.
15. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 22.04.2015

Janka Horňáková

starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Monika Ernestová .....................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 22.04.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

podanie podnetu na neoprávnené užívanie cudzej veci podľa § 215 zákona č. 300/2005 Z. z.
trestný zákon v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia kontajnera na parcele
„EKN“ č. 25, k.ú. Opatovce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

vyžiadanie materiálu Okresnou prokuratúrou v Trenčíne (na základe podnetu) o preskúmanie
postupu Obecného zastupiteľstva pri prijímaní uznesenia č. 8/2015 a 9/2015 zo dňa
12.02.2015. Materiál bol na prokuratúru zaslaný. Dňa 15.04.2015 na základe tel. hovoru nám
bolo oznámené, že OcZ nepochybilo.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

- upozornenie Ministerstva financií, že finančný príspevok nemôže byť poskytnutý na novo
budované investície, takže sa príspevok nedá poskytnúť na vybudovanie betónovej plochy,
- zaslanie žiadosti o finančný príspevok na výmenu dvoch okien (1-KD, 1 pohostinstvo )
a vstupných dverí do KD.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Protokol č. 334/330/2015 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku, ktorým obec
Opatovce preberá do svojho vlastníctva:
parcela č. 319/2 o výmere 43 m2, zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota 176,73 €
parcela č. 322/1 o výmere 572 m2, zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota 2350,92 €
v celkovej účtovnej hodnote 2527,65 €.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

predaj vozíka od PPS 12 z dôvodu ako nepotrebný majetok obce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e



správu hlavnej kontrolórky o vykonaní následnej finančnej kontrole
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o splaškovej kanalizácii budovanej v obci
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Opatovce do roku 2023
Trenčianskou regionálnou agentúrou Trenčín
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

text Kroniky obce Opatovce za rok 2014
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Kúpnu zmluvu č. 2015/1/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901-ako
predávajúcim a kupujúcimi: Renáta Pelechová, a Dušan Pelech, Nemšová, na nehnuteľnosti:
CKN parc.č. 293/23, o výmere 53 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/16, o výmere 241 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/9, o výmere 150 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/2, o výmere 243 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
podiel 1/1. Kúpna cena 40 €/ m2 .

Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce,
pripravila obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného
registra odpredané žiadateľom.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Kúpnu zmluvu č. 2015/2/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako
predávajúcim a kupujúcimi: Zlatko Eržin, Trenčín a Lenka Eržinová, Opatovce, 913 11, na
nehnuteľnosti:



CKN parc.č. 293/24, o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/17, o výmere 223 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/10, o výmere 144 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/3, o výmere 244 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
podiel 1/1. Kúpna cena 40 €/ m2 .

Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce,
pripravila obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného
registra odpredané žiadateľom.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Kúpnu zmluvu č. 2015/3/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako
predávajúcim a kupujúcimi: Mgr. Katarína Rechtoríková, Trenčianske Stankovce a PharmDr.
Zoran Gál, Rimavská Sobota, na nehnuteľnosti:
CKN parc.č. 293/25, o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/18, o výmere 218 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/11, o výmere 139 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/4, o výmere 228 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
podiel 1/1. Kúpna cena 40 €/ m2 .

Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce,
pripravila obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného
registra odpredané žiadateľom.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, Kúpnu zmluvu č. 2015/4/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako
predávajúcim a kupujúcim: Jozef Dohňanský, Opatovce, na nehnuteľnosti:
CKN parc.č. 293/27, o výmere 43 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/20, o výmere 94 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec
Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/13, o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,
okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
CKN parc.č. 293/6, o výmere 90 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce,



okres Trenčín, vedenom na Okresná úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č. 1,
podiel 1/1. Kúpna cena 12,50 €/ m2 .

Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce,
pripravila obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného
registra odpredané žiadateľom.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

informáciu o výbere dodávateľa a financovaní stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Záhumnie“

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

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

nenávratný finančný príspevok pre Obec Veľké Bierovce, účelovo viazaný pre OTJ Veľké
Bierovce – Opatovce na dopravu športovcov na futbalové zápasy v roku 2015, vo výške 200 €
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

predĺženie otváracích hodín v miestnom Pohostinstve v piatok a sobotu do 01 h.
nasledujúceho dňa, na skúšobnú dobu do 31.08.2015, ak nebudú zaznamenané žiadne
sťažnosti na rušenie nočného kľudu, budú tieto otváracie hodiny platiť aj naďalej
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

jednorazovú finančnú pomoc (nenávratný finančný príspevok) pre J.R. vo výške 100 €
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Nájomnú zmluvu medzi Obcou Opatovce a PD Trenčín – Soblahov na poľnohospodársku
pôdu „EKN“ parcela č. 569/2 a 571 vedené na LV č. 1, k.ú. Opatovce
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o projekte Vážská cyklotrasa
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č.37 /2015
Obecné zastupiteľstvo



s c h v a ľ u j e

finančnú čiastku 33 EUR, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pani M.
Marchotovej
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 22.04.2015

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Monika Ernestová .....................................


