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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom riadnom zasadnutí dňa
10. 2. 2010:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
• Správu o splaškovej kanalizácii (nájomné zmluvy na pozemky trasovania kanalizácie).
• Správu o úprave terénu na pozemkoch určených na výstavbu viacúčelového športového ihriska.
• Správu o pripravovanej investícii novej rýchlostnej cesty R2 v úseku „Križovatka D1 – Mníchova Lehota“.
Schválilo:
• V zmysle vyhodnotenia cenových
ponúk dodávateľa na stavbu „Úpravy terénu pre výstavbu viacúčelového športového ihriska“ dodávateľa
SAPRESTAV, Veľké Bierovce.
• Plán stavebných prác na rok 2010.
• Plán kultúrno-spoločenských podujatí usporiadaných obcou Opatovce na
rok 2010.
• Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Opatovciach na rok 2010.
Poverilo:
• Starostku obce na oslovenie MUDr.
Markechovej s požiadavkou, aby dochádzala aspoň raz za dva týždne
do obce Opatovce (prípadne Veľké
Bierovce – oslovenie obce) z dôvodu
predpísania receptov na lieky.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom riadnom zasadnutí dňa
14. 4. 2010:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej inventarizácii majetku obce Opatovce ku dňu 31. 12. 2009.
Schválilo:
• Text Kroniky obce Opatovce za rok
2009.
• Nenávratný finančný príspevok pre
OTJ Veľké Bierovce-Opatovce na
dopravu športovcov na futbalové zápasy vo výške 800 €.
• VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
• VZN č. 2/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

• Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy
ROP 3.2b – 2010/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom obce Opatovce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Opatovce, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov.
Neschválilo:
• Finančný príspevok na činnosť pre
Svojpomocný klub stomikov, ILCO
Trenčín.

Zmenilo:
• Uznesenie č. 8/2010 v zmysle novely
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 7. 6. 2010:
Schválilo:
• Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru (ďalej len „úver“) vo
výške 12.000,- EUR (slovom: dvanásťtisíc eur). Na celkovú čiastku úveru:
51.833,- € slovom: päťdesiatjedentisícosemstotridsaťtri eur poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žilina, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“)
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade, ak bude na základe
každoročného prehodnotenia výšky
úveru bankou jeho výška znížená
tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov, ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec
je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30. 5. daného kalendárne-

ho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu
bude úver zmenený na termínovaný
úver, a to za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
• Vystavenie vlastnej blankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
• Opravu fasády budovy OcÚ v zmysle
CP dodávateľa Pavol Fero – LIFE.
• Nenávratný finančný príspevok na
turnaj žiakov OTJ Veľké Bierovce-Opatovce vo futbale vo výške 50 €.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom riadnom zasadnutí dňa
14. 7. 2010:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej následnej a priebežnej kontroly
dňa 17. 6. 2010.
• Správu o pripravovanej kolaudácii
viacúčelového športového ihriska
19. 7. 2010.
• Správu o pripravovanej kolaudácii
nájomného bytového domu 5 b.j. +
IS 19. 7. 2010.
Schválilo:
• Záverečný účet obce Opatovce za
rok 2009 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
• Použitie prebytku hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške
230,27 €.
• Predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie pohostinstva pre Marianu Blahovú na ďalšie tri roky.
• Komunitný plán sociálnych služieb
obce Opatovce.
• Pravidlá na prideľovanie stavebných
pozemkov na základe evidovaných
žiadostí na Obecnom úrade v Opatovciach v poradí:
- pôvodný vlastníci pozemkov (v zmysle kúpnej zmluvy),
- občania s trvalým pobytom v obci
Opatovce,
- ďalší žiadatelia v chronologickom
poradí prijatých žiadostí.
• Cenu za predaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 25 €/m2.
• Finančnú zábezpeku na jeden pozemok 5.000 €.
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• Začatie výstavby do dvoch rokov od
podpísania kúpnej zmluvy.
• Zamedzenie prevodu pozemku do
dvoch rokov od podpísania kúpnej
zmluvy na tretiu osobu.
• Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky na pridelenie nájomného
bytu v poradí, v akom boli doručené
kompletné žiadosti: P. K., Mníchova
Lehota.
• Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili
podmienky na pridelenie nájomné-
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ho bytu v poradí, v akom boli doručené kompletné žiadosti: Ing. P. B.,
Bratislava.
• Prijatie úveru na úhradu nákladov
v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
PPA vo výške 102.461,55 €, slovom
stodvatisícštyristošesťdesiatjeden
EUR a päťdesiatpäť centov.
• Úhradu kúpnej ceny pri nákupe pozemkov z rezervného fondu.
• Počet päť poslancov Obecného za-

stupiteľstva v Opatovciach pre volebné obdobie 2010 – 2014 – novelizáciu Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Opatovciach.
Neschválilo:
• Nenávratný finančný príspevok pre
OZ Bašta na vydanie encyklopédie
sakrálnych stavieb Slovenska.
• Mimoriadny bonus vo výške 3.000 €
pre spoločnosť BYVYSERV, a. s.,
Trenčín.

Záverečný účet Obce Opatovce za rok 2009
Rozpočet obce na rok 2009

Základným nástrojom finančného
hospodárenia obce bol rozpočet obce
na rok 2009. Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10
odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový, finančné operácie ako prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu
na rok 2009.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 3. 12. 2008 uznesením č. 47/2008. Bol zmenený trikrát:
• zmena číslo 1 schválená dňa 27. 5. 2009 uznesením
č. 22/2009,
• zmena číslo 2 schválená dňa 30. 9. 2009 uznesením
č. 38/2009,
• zmena číslo 3 schválená dňa 9. 12. 2009 uznesením
č. 51/2009.
Skutočné plnenie rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v €
Rozpočet na rok
2009

Skutočnosť
k 31. 12. 2009

% plnenia

211 921

241 571

114,00 %

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v €
Rozpočet na rok
2009

Skutočnosť
k 31. 12. 2009

% plnenia

196 743

238 439

119,16 %

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2009
Výsledok hospodárenia za rok 2009 je prebytok rozpočtu
obce vo výške 3 131,61 €. Prebytok rozpočtu obce treba
upraviť o nevyčerpanú dotácia z MF, ktorú možno použiť do
31. 3. 2010 vo výške 2.901,34. Dotácia je v zostatku bežných bankových účtov.
Prebytok rozpočtu obce za rok 2009 je vo výške 230,27 €
Prebytok rozpočtu za rok 2009 vo výške 230,27 € bude
použitý na tvorbu rezervného fondu.
Bol schválený obecným zastupiteľstvom 14. 7. 2010 uznesením číslo 22/2010.

Karneval
V nedeľu 7. februára 2010 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach stretli deti – masky na karnevale. Karneval detí je tradičné
podujatie, ktoré organizuje obec Opatovce. Tak ako vždy na tomto podujatí, aj teraz bola dobrá nálada, ku ktorej prispeli dve
pekné víly – kvetinková a snežienková, ktoré roztancovali všetky masky. Pri predstavovaní masiek každá o sebe niečo povedala, alebo zarecitovala, či zaspievala. O to, aby sa masky mohli zabávať pri peknej hudbe, sa postaral Richard Bulko, po tanci
sa vysmädnuté masky mohli občerstviť čajom. Na záver karnevalu každá maska dostala odmenu vo forme balíčka, v ktorom
sa skrývala sladkosť a niečo pre zábavu.
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Stavanie mája
V piatok 30. apríla 2010 sme sa zišli pri Kultúrnom dome
v Opatovciach na slávnosti Stavanie mája.
Počasie nám prialo, a tak po úspešnom postavení mája
občanom spríjemnila popoludnie živá hudba. Pre deti bola
pripravená tradičná opekačka, mnohé z nich skrášlili asfaltovú plochu pred kultúrnym domom svojimi kresbami farebnými kriedami.
Všetkým, ktorí pomohli pri zabezpečení tejto slávnosti,
ďakujeme. Finančný príspevok na honorár pre hudbu (50 €)
poskytla prevádzkovateľka pohostinstva. Ostatné finančné
prostriedky spojené so zabezpečením slávnosti zabezpečila
obec Opatovce.

Medzinárodný deň detí
V nedeľu 30. mája 2010 sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu v Opatovciach
podujatie pri príležitosti MDD. Deťom sa
bábkovou hrou predstavilo Putovné bábkové divadlo Dúha z Piešťan. Do deja úsmevnej a poučnej bábkovej hry sa podarilo vtiahnuť aj deti. Na záver dostali deti
darček, ktorý v spolupráci s Martou Šulekovou – predsedníčkou miestnej organizácie COOP Jednota pripravil Obecný úrad
Opatovce.

• • • • • Kultúrne leto Opatovce 2010 • • • • •
Koncert DH SKALANKA
V nedeľu 11. júla 2010 bol otvorený 5. ročník podujatia
Kultúrne leto Opatovce. Úvodné vystúpenie patrilo
Dychovej hudbe SKALANKA, ktorá sa predstavila koncertným
vystúpením. Svojimi piesňami a skladbami pripravili hudobníci
pre našich občanov, ale aj návštevníkov našej obce príjemné
popoludnie.
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám svojimi finančnými
darmi pomáhajú zvládnuť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí usporiadaných obcou Opatovce:
Márius Pedersen, a. s., Trenčín 		
100 €
AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom
100 €
Patrik Kadlec, Trenčín 			
100 €
Peter Ďuďák, Trenčín 			
50 €
Mariana Blahová, Opatovce 		
50 €
Branislav Bulko – ALIASTECH Opatovce
100 €
LUTRANS-REAL, s. r. o., Púchov 		
100 €
Poďakovanie patrí tiež sponzorom vecných darov:
Ing. Marcela Opačitá, Trenčín
PYROSLOVAKIA, s. r. o., Opatovce
AKRYLMAT, s. r. o., Opatovce
Miestna organizácia COOP Jednota – Marta šuleková

4

OBECNÉ NOVINY

Ročník X. • Číslo 1 - august 2010

Umožnenie prechodu z Opatoviec
do veľkých Bieroviec cez areál letiska
Obec Opatovce, v zastúpení starostkou obce, sa na viacerých rokovaniach so zástupcami Letiska Trenčín snažila získať
súhlas na prechod cez areál letiska z obce Opatovce do obce Veľké Bierovce, predovšetkým pre rodičov detí, ktoré navštevujú
Materskú školu vo Veľkých Bierovciach. Vzhľadom na režim letiska a aj z dôvodu neustále sa opakujúceho vandalizmu na
majetku letiska rokovanie nebolo úspešné. Starostka obce požiadala zástupcov Letiska Trenčín, aby ešte prehodnotili možnosť
prechodu aspoň v čase, keď rodičia vodia deti ráno do škôlky a popoludní zo škôlky.

Voľby do Národnej rady SR
Dňa 12. júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. O priazeň voličov sa uchádzalo 18
politických subjektov.
Výsledky hlasovania voličov v našej obci:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
Počet platných odovzdaných hlasov:

328
213
213
212

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stanu, politické hnutie:
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA		

0

Únia – Strana pre Slovensko 			

1

Strana rómskej koalície – SRK			

1

Paliho Kapurková, veselá politická strana		

1

Sloboda a Solidarita				

21

Nájomné byty – kolaudácia
V júni 2009 začala obec Opatovce s výstavbou nájomných
bytov – nájomný bytový dom s 5 bytovými jednotkami + inžinierske siete. Výstavba bola financovaná z troch zdrojov:
úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a vlastnými
finančnými prostriedkami obce. Vo veľkom predstihu oproti
plánovanému ukončeniu stavby sa 19. 7. 2010 konalo kolaudačné konanie. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia boli byty odovzdané do nájmu nájomcom.
Výstavbou bytovky naša obec získala kvalitné bývanie pre
5 rodín a vylepšenie estetického vzhľadu obce. V územnom
pláne obce je schválená výstavba aj ďalších bytových domov. Realizácia výstavby bude záležať od záujmu o byty
a od finančných možností obce.

Strana demokratickej ľavice			

5

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció pártja

0

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

27

Komunistická strana Slovenska			

1

Slovenská národná strana				

18

Nová demokracia 				

0

Združenie robotníkov Slovenska			

0

Kresťanskodemokratické hnutie			

37

Ľudová strana Naše Slovensko			

1

Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana 		

21

AZEN – Aliancia za Európu národov			

0

SMER–sociálna demokracia			

75

MOST–HÍD					

3

Viacúčelové športové ihrisko
– kolaudácia
Na základe získania nenávratného finančného príspevku
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 sa začalo
v obci v apríli 2010 s výstavbou viacúčelového športového ihriska. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa v máji nedalo vo výstavbe
pokračovať tak, ako sme si predstavovali. Stavba viacúčelového
športového ihriska bola skolaudovaná 19. 7. 2010. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bolo ihrisko 2. augusta 2010 otvorené a môže sa využívať na športové aktivity.
Vzhľadom na to, že ešte nie je celkom ukončená úprava okolia
ihriska, je potrebné, aby sa záujemcovia o športovanie pri vstupe
na ihrisko prezuli alebo si riadne očistili obuv. Prevádzkový poriadok ihriska je umiestnený na vstupnej bránke na ihrisko, na
úradnej tabuli obci Opatovce a na webovej stránke obce. Výstavbou ihriska sa nám podarilo splniť dlhodobé snaženie sa obce
o vybudovanie športoviska. Poďakovanie patrí podielnikom Pozemkového spoločenstva podielnikov Opatovce, ktoré prenajalo
pozemok obci Opatovce na účel vybudovania ihriska, nakoľko
obec nemá vo svojom vlastníctve vhodný pozemok.
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
1. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha
určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov
ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal (streetbal),
nohejbal, bedminton.
2. Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.
3. Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv
typu truf – gumová podrážka, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s hrotmi (kopačky).
4. Na priestore športovej plochy je zakázané:
- manipulovať na trávniku a v jeho okolí s ohňom a kyselinami,
- manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami,
- pohybovať sa vozidlami ťažšími ako 1 tona,
- vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota
vyššia ako 30 stupňov Celzia,
- šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok,
stĺpov alebo basketbalových konštrukcií,
- pri odpratávaní snehu z plochy ihriska nezhromažďovať ho pri mantineloch,

- hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
- poškodzovať, alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely, vybavenie ihriska športovým
príslušenstvom, používanie športového náradia na
športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým.
5. Pred začatím hry je potrebné presvedčiť sa, či je hracia
plocha čistá a nepoškodená.
6. Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie
ihriska len v sprievode svojich rodičov, prípadne osoby
– vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov.
7. Viacúčelové ihrisko je možné využívať v nasledovných
hodinách:
pondelok až nedeľa od 10.00 h do 20.00 h.
8. Správcom ihriska, u ktorého sú kľúče uložené, je pán Marcinát, Opatovce č. 27, č. tel.: 0904 994 338.
9. Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa správcu a nahlásiť aj meno vedúceho. Vedúci je
zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri hre a za nepoškodzovanie
plochy alebo príslušenstva ihriska.
Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového
ihriska je povinná sa riadiť hore uvedenými pokynmi.

Rekonštrukcia budovy
obecného úradu
Na konci mája sa začali práce aj na rekonštrukcii budovy
Obecného úradu v Opatovciach, práce boli ukončené v júli
2010.
Budova dostala rekonštrukciou interiéru, ale aj exteriéru dôstojný vzhľad pre inštitúciu, ktorá v nej sídli. Systém
financovania týchto stavieb je taký, že obec musí uhradiť
všetky vynaložené náklady na investície a potom žiada
o refundáciu oprávnených nákladov. Obec Opatovce sa
podieľa na týchto investíciách vlastnými prostriedkami vo
výške 5 %.

Informácia o stave projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“
(Predložené na Riadnom valnom zhromaždení TVK, a. s. dňa 21. 6. 2010)

Základné smerovanie projektu je
dané snahou o naplnenie cieľov, ktoré
boli vytýčené v dokumentoch „Národný
strategický referenčný rámec“ a „Operačný program Životné prostredie“.
Predkladaný Projekt „Trenčiansky región“ je rozdelený na tri hlavné „Oblasti“, ktoré pozostávajú zo súboru
jednotlivých „Aktivít“:
Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba
centrálnych ČOV
Oblasť B – Výstavba kanalizačných
systémov
Oblasť C – Výstavba vodovodov
Hlavnými cieľmi projektu sú:
• Dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia 4 jestvujúcich komunálnych
ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto nad
Váhom, ČOV Trenčianska Teplá,
ČOV Trenčianske Stankovce a vybudovanie novej ČOV Ivanovce za
účelom zabezpečenia ich potrebnej
kapacity a eliminácie nutrientov pri-

vádzaného znečistenia pri súčasnom
dosahovaní limitných ukazovateľov
znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády 296/2005
Z. z. a smernice Rady 91/271/EHS
o čistení komunálnych odpadových
vôd v znení smernice Komisie 98/15/
ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. Na
intenzifikované ČOV a novú ČOV
bude celkom pripojené znečistenie
do cca 113 200 EO.
• Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia
na verejnú kanalizáciu min. na 85 %
existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50 029 m
gravitačnej kanalizácie, 31 ks čerpacích staníc, 8 398 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo
pripojí 11 650 obyvateľov.
• Zabezpečenie pripojenia obyvateľstva
na zdroj nezávadnej pitnej vody dobu-

dovaním verejných vodovodov s využitím kapacity existujúcich vodárenských
sústav (skupinových vodovodov SKV).
V rámci projektu sa vybuduje 26.365 m
vodovodného potrubia, na ktoré sa
novo pripojí 3 121 obyvateľov.
Realizáciou projektu sa podstatne
zníži riziko kontaminácie podzemných
a povrchových vôd prostredníctvom netesných žúmp a septikov, a súčasne sa
zníži aj finančné zaťaženie občanov spojené s likvidáciou splaškových vôd, ktoré
je podstatne vyššie ako pri platbách za
stočné pri existencii verejnej kanalizácie.
Je nesporné, že realizácia projektu
v danej oblasti prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a zvýšeniu
kvality života obyvateľov. Pozitívny
vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení
kvalitatívnych parametrov podzemných
i povrchových vodárenských zdrojov
v danej lokalite v dôsledku zvýšenia
čistiaceho efektu dotknutých ČOV.
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Existencia základnej infraštruktúry
ako vodovodu a kanalizácie predstavuje základný rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Preto je možné v dôsledku realizácie projektu očakávať
ekonomický i turistický rozvoj celej
projektovej oblasti.
Výsledkom úsilia v príprave projektu
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne je schválenie Žiadosti
o potvrdenie pomoci MŽP SR dňa 21.
4. 2010. Celkové náklady projektu bez
DPH sú vo výške 70 360 797 €. Na
základe výsledkov finančnej analýzy,
ktorá je súčasťou Žiadosti o potvrde-
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nie pomoci, predpokladáme príspevok
na oprávnené náklady z EÚ a ŠR vo
výške 81,77 % čo je 56 875 870 €,
zvyšnú časť bude hradiť žiadateľ, t. j.
13 484 927 €, z toho predpokladáme
čerpať úver vo výške 10 208 308,00
€, príspevok obcí schválených investičných nákladov a zvyšok z vlastných
zdrojov.
Predpokladaný harmonogram ďalšieho postupu pri príprave a realizácii
projektu je nasledovný:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude predložená v 06/2010. Výberové konania na zhotoviteľa stavby
a na služby (stavebný dozor) sa pred-

pokladajú v 07 – 12/2010. Predbežné
oznámenie na výber zhotoviteľa bolo
zverejnené v 05/2010. Výstavba je plánovaná na obdobie 12/2010 – 12/2013.
Potom bude nasledovať skúšobná prevádzka do 12/2014 a do prevádzky
bude zaradená od 01/2015.
Vzhľadom na podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie
naša spoločnosť ukončí zmluvu medzi
spoločnosťami TVK a TVS výpoveďou pred dokončením implementácie
projektu. TVK, a. s., bude vystupovať
v rámci projektu ako vlastník a prevádzkovateľ infraštruktúrneho majetku.

Čierne skládky odpadu

V apríli 2010 obec vyčistila priestor pri hrádzi – zjazd z rampy na hrádzi Váhu pri dome pána Bohuša, odvezením nahromadeného odpadu v objeme troch nákladných vozidiel. Ešte poriadne ani nevyschla vyčistená
pôda a už sa tu znovu objavil vyvezený odpad a to priamo pod tabuľou, ktorá to zakazuje. Tí občania, ktorí
tam odpad vyvážajú, si asi neuvedomujú, že vyčistenie a odvoz nahromadeného odpadu musí zaplatiť obec
zo svojho rozpočtu, teda všetci jej občania. Nehovoriac o tom, že peniaze použité na likvidáciu takejto skládky
by mohli byť použité na osožnejšie veci v prospech celej obce a jej občanov. Verím, že tí, ktorých sa to týka, sa
začnú správať zodpovednejšie a svojím odpadom nebudú vytvárať čierne skládky.

• • • 5.

ročník šachového turnaja • • •

Prvú augustovú nedeľu sa v našej obci konal 5. ročník šachového turnaja. Zúčastnili sa ho hráči z okolia Trenčína,
Dubnice nad Váhom, Nového mesta nad Váhom, Považskej
Bystrice a aj z Bratislavy. Hlavnú cenu – zlatý prívesok si odniesol Miroslav Maslík z Trenčína. Na druhom mieste skončil Peter Kvaššay z Považskej Bystrice a na treťom Dušan
Orgoň z Trenčína. Na peknom 18. mieste skončil jediný zástupca Opatoviec Zdeno Margorín. Za to, že sa turnaj mohol
uskutočniť, patrí vďaka starostke Janke Horňákovej, vedúcej
pohostinstva pani Blahovej, vedúcej potravín pani Opačitej a
spoločnosti PYROSLOVAKIA, s. r. o., Opatovce.
Miesto	Meno
1.
Miroslav Maslík
2.
Peter Kvaššay
3.
Dušan Orgoň
4.
Igor Srvatka 		
5.
Igor Kundrík
6.
Miroslav Kijac
7.
František Sliva
8.
Tomáš Kukla
9.
Vladimír Mrázik
10.
Ivan Balluch
11.
Emanuel Mičiak
12.
Ján Kincel		
13.
Marian Holubčik		
14.
Vladislav Solovič		
15.
Marek Banic		
16.
Alojz Krajčovic
17.
Miroslav Mejsnar
18.
Zdeno Margorin
19.
Rudolf Bezák 		
20.
Alojz Horváth		
21.
Miroslav Blahuš

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Matej Halák
4
Adam Chlapečka 		
4
Ladislav Začka
4
Ľubomír Juhaniak		
3
Tomáš Dohňanský
3
Peter Topák		
2.5
Juraj Kadlecaj		
2
Ľudmila Tomaniková
1.5
Vladimír Zaťko 		
1
Ing. Pavol Ondriška, organizátor turnaja
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