
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 13.04.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce 
Overovatelia: Ing. Benjamím Vasko, Eduard Slávka 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
 
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky 
                      Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ   
                                 Eduard Slávka, poslanec OcZ  
           Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ  
Neprítomní poslanci: 1- Monika Ernestová  
Ospravedlnení poslanci: 1 -Monika Ernestová 
 
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: h. 19,10 
 
Program zasadnutia: 
1.   Otvorenie zasadnutia  
2.   Určenie overovateľov zápisnice 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
4.   Kontrola uznesenia 
5.   Menovanie členov vyraďovacej komisie 
6.   Nepeňažný vklad do Základného imania TVK, a.s. na základe znaleckého posudku 
7.   Miestna komunikácia a IS – SO Verejné osvetlenie   
8.   Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014-2020 
9.   VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce 
10. VZN č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín Opatovce“ 
11. Žiadosť M. Kvasnicovej – presunutá z minulého zasadnutia OcZ 
12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce 
13. Environmentálny fond – informácia o podanej žiadosti 
14. Kronika obce Opatovce za rok 2015  
15. Kanalizačné prípojky – obecný úrad, pohostinstvo 
16. Žiadosť – M. Marcinát 
17. Bilogicky rozložiteľný odpad – ponuka   
18. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu 
18a.Pouka na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
18b.Kontajner pri KD - informácia  
19. Organizačné zabezpečenie: Stavanie mája, MDD, Kultúrne leto                                    
20. 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: Ing. Benjamín Vasko, Eduard Slávka 
 
 



3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 18a.Pouka na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia,  18b.Kontajner pri KD – informácia, bol schválený. 
4.   Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce 
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 10.02.2015 mali formu berie na vedomie a schvaľuje. 
5.   Menovanie členov vyraďovacej komisie – predkladá starostka obce 
V zmysle Smernice č. 1/2014 Vyraďovacia komisia, Časť II, Čl. 2, bod 2, starostka obce 
Opatovce menuje členov Vyraďovacej komisie: Mgr. Iveta Mondeková, predsedkyňa 
komisie, Ing. Benjamín Vasko, člen komisie, Eduard Slávka, člen komisie.  
6.   Nepeňažný vklad do Základného imania TVK, a.s. na základe znaleckého posudku  
– predkladá starostka obce 
Predmetom nepeňažného vkladu Obce Opatovce, IČO: 00311901  do spoločnosti TVK a.s. 
Trenčín je: 

1/„Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – SO 203 Verejný vodovod“ 

• Rad XXIX DN 100 v dĺžke 222,08 m 
• Rad XXIX-1 DN 100 v dĺžke 26,23 m 
• Podzemné hydranty DN 80– 2ks 

2/„Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – SO 202 Splašková kanalizácia“ 
• Zberač BA-0 – kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 281,37 m 
• Zberač BA1 – kanalizačné potrubie DN 250 v dĺžke 30,42 m 
• Revízne kanalizačné šachty DN 100 – 10 ks 

podľa ocenenia v zmysle Znaleckého posudku  č. 6/2016 vypracovaný TOP HOUSE, 
spol.s.r.o. Trenčín, Zlatovská cesta 35 
7.   Miestna komunikácia a IS – SO Verejné osvetlenie – predkladá starostka obce  
V rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ SO 205 verejné 
osvetlenie , bola v roku 2014 zrealizovaná 1. etapa na základe cenovej ponuky SAZOS, s.r.o. 
Trenčín. V roku 2014 bola podaná aj cenová ponuka na 2. etapu SO 205, ale z dôvodu, že 
obec nemala dostatok finančných prostriedkov, sa táto etapa nerealizovala. Na základe 
schválenia stavebných prác v roku 2016 bude realizovaná 2. etapa stavby „Miestna 
komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ SO 205 verejné osvetlenie. Pôvodná cenová 
ponuka bola navrhnutá s výbojkovými svetelnými zdrojmi, ale vzhľadom na trend vo 
verejnom osvetlení navrhujem, aby sme verejné osvetlenie vybudovali so svetelnými zdrojmi 
LED. Nová cenová ponuka na tento typ je 4616,08 € + DPH čo činí 5762,45 €. Vstupné 
náklady sú síce vyššie o 496,49 €, ale nastúpime na trend úsporného verejného osvetlenia 
a postupne sa prebuduje celé verejné osvetlenie v obci na túto formu osvetlenia. Prebudovanie 
bude však záležať od finančných možností obce.     
8.   Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014-2020 – predkladá starostka obce 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) ukladá v § 83 mestám a 
obciam vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb, na základe dôslednej analýzy 
poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho územia. Obsahom Komunitného 
plánu sociálnych služieb je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb,  analýza  
požiadaviek  prijímateľov  sociálnych  služieb,  analýza  demografických údajov, ciele a 
priority rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia 
komunitného plánu sociálnych služieb. Plán je vypracovaný na obdobie do roku 2020. 
Cieľom  komunitného  plánovania  je  odzrkadlenie  Národných  priorít  rozvoja  sociálnych 
služieb v SR, ktorých prioritou je „zabezpečenie práva občanov na sociálne služby, zvýšenie 
kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových  



sociálnych služieb alebo na rozvoj sociálnych služieb, ktoré v jednotlivých samosprávnych 
krajoch a obciach chýbajú.“ 
Zmyslom komunitného plánovania je naplánovať také služby, ktoré zlepšia situáciu 
cieľových skupín.  Je to  metóda,  ktorou  sa plánujú  sociálne služby tak, aby 
zodpovedali  miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám jednotlivých občanov. Je to 
otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov, hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych 
služieb. O  komunitnom  plánovaní  sociálnych  služieb  hovoríme  preto,  lebo  základným  
znakom z hľadiska  definície  je,  že  sú  poskytované  členom  danej  komunity  –  obce 
Opatovce. Druhým základným znakom je, že sú poskytované v komunite – na území obce 
Opatovce. Z toho vyplýva, že sociálne služby sú naplánované a poskytované tak, aby 
obyvatelia obce Opatovce zotrvali vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a pritom 
budú ich požiadavky uspokojené. Komunitný plán sociálnych služieb poukazuje na pozitíva, 
ale aj problémy v jednotlivých oblastiach, na súčasný stav i možnosti poskytovaných 
sociálnych služieb, na problémy, ktorými je potrebné denne sa v tejto širokej a veľmi 
závažnej oblasti zaoberať a na možnosti riešenia do budúcnosti. Návrh Komunitného plánu 
sociálnych služieb na roky 2014 – 2020 obce Opatovce, bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce Opatovce a na webovej stránke obce, neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny od 
občanov.  
9.   VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce – predkladá 
starostka obce 
Obec Opatovce v zmysle § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované 
obcou Opatovce. Toto všeobecne záväzné nariadenie  v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov,  ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec 
Opatovce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, 
ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje úhrady za poskytovanie sociálnej služby. 
Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce Opatovce a na webovej 
stránke obce, neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny od občanov. 
Týmto VZN obce sa ruší VZN č. 3/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovacej pôsobnosti obce Opatovce.  
10. VZN č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín Opatovce“ – 
predkladá starostka obce  
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa 
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 : Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín 
Opatovce“. Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve prevádzkovanie pohrebiska „Obecný cintorín Opatovce“ a s tým súvisiace práva 
a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické 
osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov 
pohrebiska.                                                                                                                                              
Prevádzkovateľ pohrebiska Obecný cintorín Opatovce poskytuje tieto služby: vykopanie 
hrobu a zasypanie hrobu, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, správu 
pohrebiska, správu Domu smútku, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. Návrh VZN 
bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce Opatovce a na webovej stránke obce, 
neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny od občanov. 
Týmto VZN obce sa ruší VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Opatovce. 
 



11. Žiadosť M. Kvasnicovej – presunutá z minulého zasadnutia OcZ – predkladá 
starostka obce 
Pani Marcela Kvasnicová opätovne požiadala o umiestnenie lampy verejného osvetlenia pri 
svojom rodinnom dome č. 59 z dôvodu, že nie je osvetlené celé okolie domu. V obci je 
princíp umiestnenia svietidiel verejného osvetlenia tak, že lampy sú umiestnené na každom 
druhom elektrickom stĺpe. V prípade, že sa jedná o križovatku, alebo nebezpečný tmavý kút, 
môže byť umiestnená lampa aj na každom stĺpe. Obec sa zaoberá možnosťou rekonštrukcie 
verejného osvetlenia na LED svietidlá. V prípade, že sa obec pre túto rekonštrukciu rozhodne 
bude v rámci nej posúdené aj osvetlenie v jednotlivých úsekoch obce. Ak obec nebude 
realizovať rekonštrukciu, poslanci OcZ vykonajú prieskum, ktorý posúdi potrebu nasvietenia 
tmavých úsekov v našej obci a bude sa táto situácia riešiť komplexne.  
12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce – 
predkladá starostka obce 
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce zaslal písomnú žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v roku 2016 vo výške 700 €, z toho 300 € na zakúpenie 
latexovej lajnovačky na futbal a 400 € na nákup futbalových dresov  a športových pomôcok 
pre žiakov. 
Vzhľadom na finančné možnosti obce poslanci navrhli, aby sme podporili družstvo žiakov t.z. 
poskytli finančný príspevok vo výške 300 € na zakúpenie dresov a športových pomôcok. 
13. Environmentálny fond – informácia o podanej žiadosti – predkladá starostka obce 
Obec podala žiadosť na Environmentálny fond na poskytnutie dotácie v rámci projektu 
Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci 
Opatovce. Na základe informácie zverejnenej na webovej stránke fondu konštatujeme, že 
dotácia nám nebola schválená.  
14. Kronika obce Opatovce za rok 2015  – predkladá starostka obce 
Mgr. Katarína Bohušová, kronikárka obce predložila na schválenie text Kroniky obce 
Opatovce za rok 2015. Text Vám bol zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie OcZ.  
15. Kanalizačné prípojky – obecný úrad, pohostinstvo – predkladá starostka obce 
V rámci prieskumu trhu boli vypracované dve cenové ponuky na zhotovenie kanalizačnej 
prípojky pre pohostinstvo a budovu obecného úradu. Výhodnejšiu cenovú ponuku predložil 
na výkopové a zásypové práce SAPRESTAV Veľké Bierovce a na zhotovenie prípojky 
TRIPO Hudek Miroslav Opatovce: 
Pohostinstvo 893,38 € (výkopové a zásypové práce, prípojka) 
Obecný úrad 180,05 € (prípojka) 
Prípojka pre pohostinstvo bola zrealizovaná 12.04.2016. Prípojka pre obecný úrad bude 
zrealizovaná do konca mesiaca apríl 2016. 
16. Žiadosť – M. Marcinát – predkladá starostka obce 
Dňa 07.04.2016 doručil Milan Marcinát na Obecný úrad Opatovce žiadosť o odkúpenie časti 
parcely reg.“E“ č. 601/11, k.ú. Opatovce, na ktorej sa nachádza rodinný dom č. 61. Táto 
parcela je vo vlastníctve obce Opatovce. 
17. Bilogicky rozložiteľný odpad – ponuka – predkladá starostka obce 
V zmysle novej legislatívy, vyplýva obciam od 1.1.2017 mať zavedený systém zberu 
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.  
Jednou možnosťou je na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu 
bytovú výstavbu, zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym 
objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne 
jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť 
vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. 



Spoločnosť Marius Pedersen a.s., ponúka bezplatnú možnosť podania žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na zberné nádoby, ktorý ponúka MŽP SR v rámci 
Kohézneho fondu v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Na základe 
vykonanej finančnej analýzy, by nás takáto likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu vyšla 
cca 9000 €/rok, čo by predstavovalo navýšenie poplatku za odpad o 21,70 €, to znamená 
poplatok by bol vo výške 0,11 €/obyvateľa/deň t.j. 40,30 €/rok.  Obec bude hľadať iné, menej 
finančne náročné, riešenie tohto odpadu.  
18. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu – predkladá predseda 
komisie Mgr. Iveta Mondeková 
Dňa 23.03.2016 doručila starostka obce v zmysle ústavného  zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 
zákona č. 545/2005 Z.z. Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2015. 
Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené oznámenie.  
18a.Pouka na rekonštrukciu verejného osvetlenia – predkladá starostka obce 
Spoločnosť AE group, s.r.o. Piešťany zaslala ponuku na vyčíslenie predpokladanej hodnoty 
zákazky na rekonštrukciu  verejného osvetlenia výmenou výbojkových svietidiel za LED 
svietidlá, formou financovania cez úsporu spotreby elektrickej energie na obdobie 10 rokov.    
Nákup LED osvetľovacích telies s financovaním v počte 34 ks / 27 W , pričom ich nákupnú 
cenu bude obec splácať dodávateľovi formou splátkového kalendára rovnomernými 
mesačnými splátkami po dobu 120 mesiacov. Maximálna výška predpokladanej hodnoty 
zákazky 14 500,- € s DPH. 
Na základe finančnej analýzy pri ročných nákladoch na el. energiu 2900 € a pri 
predpokladanej úspore 50%, by ročné náklady po zrealizovaní rekonštrukcie predstavovali: 
Náklady na el. energiu 1450 € + splácanie nákupu svietidiel 1450 €, čo spolu predstavuje 
terajší náklad na el. energiu – 2900 €. To znamená, že uvedená rekonštrukcia by nezaťažila 
rozpočet obce žiadnym, alebo iba zanedbateľným spôsobom.  
Na základe diskusie poslancov o uvedenej možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo 
dohodnuté, že sa preveria skúsenosti s takýmto osvetlením v obciach, ktoré ho už zrealizovali 
a zaťaženie obce záväzkom na desať rokov a potom sa OcZ rozhodne. 
18b.Kontajner pri KD - informácia – predkladá starostka obce 
12.04.2015 sa starostka obce a jej zástupkyňa zúčastnili na  stretnutí, na základe pozvania, 
s mediátorom, cez ktorého pán Ivan Blaho rieši umiestnenie kontajnera na parcele pri 
kultúrnom dome. Mediátor predložil návrh pána Blahu, aby obec Opatovce za podiel pána 
Blahu na parcele Reg. „E“ č. 25, ktorá je v podielovom vlastníctve 15 vlastníkov a veľkosť 
podielu pána Blahu je 5/24 čo predstavuje 62 m2, dala pánu Blahovi stavebný pozemok v obci 
Opatovce formou zámeny. Obec nemôže vyhovieť tejto požiadavke pána Blahu, lebo nemá 
stavebný pozemok vo svojom vlastníctve a takáto zámena by bola aj porušením zákona 
o hospodárení s majetkom obce. Pán Blaho už od obce Opatovce jeden stavebný pozemok 
dostal za cenu schválenú OcZ. Zástupkyne obce navrhli vysporiadanie podielu pána Blahu 
odkúpením. Mediátor bude informovať o stanovisku pána Blahu. Pán Blaho by si mal 
uvedomiť, že si neoprávnene určil, kde na parcele sa nachádza jeho podiel, lebo podielové 
vlastníctvo je také, že v každom m2 sa nachádza podiel každého podielového vlastníka a len 
súdnym rozhodnutím môže byť určené vymedzenie umiestnenia určitého podielu na základe 
geometrického plánu. 
19. Organizačné zabezpečenie: Stavanie mája, MDD, Kultúrne leto – predkladá starostka 
obce   
Stavanie mája – 30.04.2016 o 18,00 h. v spolupráci so Speváckym súborom Opatovčan    

MDD – 28. alebo 29.05.2016 pri viacúčelovom športovom ihrisku formou súťaži pre deti 
a klasická opekačka. Stanoviská so súťažami pripravia poslanci OcZ, každý bude mať na 



starosti jedno stanovisko. Pri organizovaní podujatia budú pomáhať aj členovia DHZ 
Opatovce. 
Kultúrne leto – Anna bál 23.07.2016 – podujatie bude zabezpečovať DHZ Opatovce, 
navrhujeme podujatie spojiť aj s vystúpením Speváckeho súboru Opatočan, prípadne aj inými 
účinkujúcimi.                            
20. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 

V Opatovciach, dňa 13.04.2016 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce                        

 

 

 

 

Zapísala:    Jana Vraždová         

 

 

 

 

Overovatelia:             Eduard Slávka    ......................................                    

                       

                       Ing. Benjamín Vasko      ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 13.04.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
Uznesenie č. 11/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Vyraďovaciu komisiu: Mgr. Iveta Mondeková, predsedkyňa komisie, Ing. Benjamín Vasko, 
člen komisie, Eduard Slávka, člen komisie 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 12/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
vklad majetku obce Opatovce ako nepeňažného vkladu do Základného imania akciovej 
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Kožušnícka 4, Trenčín podľa 
ocenenia v zmysle Znaleckého posudku  č. 6/2016 vypracovaný TOP HOUSE, spol.s.r.o. 
Trenčín, Zlatovská cesta 35 v nasledovnej špecifikácii:  
Nehnuteľnosti, ktoré sa nezapisujú v katastri nehnuteľností: 
Líniové stavby 
1/„Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – SO 203 Verejný vodovod“ 

• Rad XXIX DN 100 v dĺžke 222,08 m 
• Rad XXIX-1 DN 100 v dĺžke 26,23 m 
• Podzemné hydranty DN 80– 2ks 

2/„Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – SO 202 Splašková kanalizácia“ 
• Zberač BA-0 – kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 281,37 m 
• Zberač BA1 – kanalizačné potrubie DN 250 v dĺžke 30,42 m 
• Revízne kanalizačné šachty DN 100 – 10 ks 

Nepeňažný vklad obce Opatovce do spoločnosti TVK, a.s. Trenčín je ocenený  Znaleckým 
posudkom  č. 6/2016 vypracovaný znaleckou organizáciou TOP HOUSE, spol.s.r.o. Trenčín, 
Zlatovská cesta 35. 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 13/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
realizáciu 2. etapy stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ SO 205 
verejné osvetlenie so svetelnými zdrojmi LED podľa cenovej ponuky  SAZOS, s.r.o. Trenčín 
v hodnote 5762,45 € 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 14/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2014-2020 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 15/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 



Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
VZN č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska „Obecný cintorín Opatovce“  
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupitelstvo 
o d p o r ú č a                                                                                                                             
riešiť rozšírenie svetelných bodov na miesta dostatočne nenasvietené v rámci celej obce 
prípadne pri rekonštrukcii verejného osvetlenia 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
finančný príspevok 300 € na nákup futbalových dresov  a športových pomôcok pre žiakov TJ 
SPP Veľké Bierovce - Opatovce 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 19/2016 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a v e   d o m i e                                                                                                                              
nezískanie finančného príspevku z environmentálneho fondu na kompostery.  
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 20/2016 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
text Kroniky obce Opatovce za rok 2015 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 21/2016 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a v e   d o m i e                                                                                                                              
informáciu o budovaní kanalizačných prípojok podľa schváleného Plánu stavebných prác na 
rok 2016 a výbere zhotoviteľa 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 22/2016 
Obecné zastupitelstvo 
p o v e r u j e                                                                                                                               
starostku obce na prípravu predaja parc. Reg, „E“ č. 601/11, k.ú. Opatovce z dôvodu žiadosti 
M. Marcináta 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 23/2016 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a v e   d o m i e                                                                                                                              
informáciu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia 
funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2015 starostkou obce Opatovce, v zmysle 
ústavného  zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.  
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 24/2016 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a v e   d o m i e                                                                                                                              



informáciu o rokovaní s mediátorom týkajúce sa kontajnera umiestneného pri kultúrnom 
dome 
hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
V Opatovciach, dňa 13.04.2016 

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce                        

 

 

 

 

Zapísala:    Jana Vraždová         

 

 

 

 

Overovatelia:             Eduard Slávka    ......................................                    

                       

                       Ing. Benjamín Vasko      ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


