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V roku 2008 si naša obec pripomína 895. výročie prvej 
písomnej zmienky, ktorá sa zachovala v známej zoborskej 
listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané 
majetky benediktínskeho opátstva na Zobore nad Nitrou. 
Naša obec patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na 
Slovensku.

Najstarší názov obce bol  „sv. Hypolit“. V ďalších storočiach 
prešiel názov obce rôznym vývinom, je však zrejmé, že od 
14. storočia sa obec už volala Opatovce. Ponechala si názov 
aj vtedy, keď už opátstvu nepatrila, ale prešla do majetku 
nitrianskeho biskupstva, čo sa udialo v 15. storočí. Opatovce 
vystriedali viacerých vlastníkov, rodinu Velčovských, neskôr 
rád jezuitov, a po zrušení rádu sa stali majetkom Fondu 
štúdijnej základiny.

Najstaršia pečať Opatoviec pochádza z roku 1732, teda      
z čias, kedy obec vlastnila rehoľa jezuitov. Je pozoruhod-
né, že sa obec rozhodla pre samostatný symbol, ktorý nie 
je ničím spojený so symbolikou jezuitského rádu. Svedčí to           
o zdravom sebavedomí vtedajšieho predstavenstva obce. 

Z 18. storočia sa zachovali zmienky o opatovských 
rybároch a mlynoch stojacich na Váhu. Tradícia vodných 
mlynov v Opatovciach bola veľmi dlhá. Posledné dva mleli 
ešte v 20. storočí.

Do dejín obce zasiahla epidémia cholery v druhej polovici 
19. storočia, požiare v rokoch 1880 a 1890, kedy  zhorela 
veľká časť dediny, udalosti 2. svetovej vojny.

Život obce bol a je spätý s riekou Váh, ktorá mnohokrát 

pripravila Opatovčanom horúce chvíle. Mnohé z povodní na 
tejto rieke narobili v obci veľké škody. Obec kvôli nim údajne 
štyrikrát zmenila svoje miesto.

Skutočný rozvoj obce nastal po skončení 2. svetovej 
vojny. Postupne sa do obce zaviedla elektrická energia, 
telefón, autobusové spojenie s Trenčínom, vybudoval sa 
verejný vodovod a plynovod, ako aj splašková kanalizácia, 
obecný park, nová predajňa potravín, zrekonštruovali sa 
vnútorné priestory kultúrneho domu, budovy obecného 
úradu,  uskutočnila sa rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
miestneho pohostinstva. Obec má schválený územný plán, 
ktorý umožňuje jej rozvoj.

Opatovce neboli nikdy veľkou obcou, aj dnes patria medzi 
najmenšie obce Trenčianskeho okresu. Ku dnešnému dňu 
má obec 412 obyvateľov. Pôsobí v nej viacero súkromných 
podnikateľov, Dobrovoľný hasičský zbor. V kultúrnom dome 
sa občania stretávajú na rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatiach, majú možnosť navštevovať i obecnú knižnicu.  

V budúcnosti nás čaká popasovať sa predovšetkým                
s výstavbou splaškovej kanalizácie a miestnych komunikácií. 
V  územnom pláne obce je priestor pre  výstavbu rodinných 
domov, priemyselný park, ihrisko pre deti a mládež. Všetko 
však záleží od získania finančných prostriedkov na uvedené 
investičné zámery.

Pevne verím, že sa nám spoločným úsilím podarí skvalitniť 
život v našej obci, vybudovať dobré medziľudské vzťahy, aby 
sa všetkým v nej dobre bývalo.

Pripomenieme si 895. výročie 1. písomnej zmienky o obci 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 30. 1. 2008 
Schválilo:
• Rekonštrukciu pohostinstva v obci        

v zmysle rozhodnutia RÚVZ v Tren-
číne číslo B/2008/00335-003 zo dňa 
10. 1. 2008.

• Návrh na zmenu rozpočtu v dôsled-
ku rekonštrukcie pohostinstva v obci.      

• Plán stavebných prác na r. 2008.      
•  Plán kultúrnych podujatí usporia-

daných obcou v r. 2008.     
• Dodatok č. 1 k vnútornej smernici       

č. 1/2007 – vedenie pokladnice, čl. 2, 
bod 2 – limit pokladničnej hotovosti je 
stanovený vo výške 30.000,- Sk.  

Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykona-

ných kontrolách.

Obecné zastupiteľstvo na svojom mi-
moriadnom zasadnutí dňa 12. 2. 2008 
Schválilo: 
• Výber dodávateľa pre vypracovanie 

realizačného projektu „Kultúrny dom 
v Opatovciach“ na základe priesku-
mu trhu MK Projekt, Partizánska ul. 
15, Trenčín. 

• Vzhľadom na finančnú náročnosť PD 
na ihrisko z predložených ponúk do-
dávateľa  nevybrať.

• Vypracovanie predrealizačného za-
merania na parcelu č. 14 a 291/1             
v k. ú. Opatovce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom mi-
moriadnom zasadnutí dňa 20. 2. 2008 
Schválilo: 
• Výber dodávateľa pre vypracovanie 

projektovej dokumentácie v rozsahu 
pre územné a stavebné povolenie 
„Výstavba nájomných bytov 5 b. j. a IS“ 
– projektovú organizáciu KRUPALA, 
s. r. o., Bavlnárska ul. č. 1797/9c, 
Trenčín na základe vyhodnotenia ce-
nových ponúk.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 2. 4. 2008 
Schválilo:
•  Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2007 bez 
výhrad, použitie prebytku hospodá-
renia na tvorbu rezervného fondu. 

• Text Kroniky obce Opatovce za rok 
2007.

• Písanie Kroniky obce Opatovce for-
mou – ručne.

• Finančný príspevok vo výške 20 tisíc 
Sk pre TJ Veľké Bierovce – Opa-
tovce na vybavenie družstva žiakov                        
a zabezpečenie dopravy na zápasy       
v roku 2008.

• Vydanie pohľadníc obce pri príleži-
tosti 895. výročia 1. písomnej zmien-
ky o obci.

• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne a drobné stavebné 

odpady (čl. 13, bod 1).
• Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 

na základe predložených a zistených 
informácii žiada zastaviť všetky 
prieskumné práce v geologických 
prieskumných územiach, zameraných 
na prieskum výskytu uránovej rudy 
nachádzajúcich sa v katastrálnych 
územiach obcí Selec, Kálnica, Hôrka 
nad Váhom.

• Písomne vyzvať PSP Opatovce na 
urýchlené usporiadanie vnútorných 
vzťahov – výška jednotlivých po-
dielov z dôvodu, aby nedochádzalo 
k blokovaniu rozvoja územia obce 
Opatovce  v zmysle územného plánu 
obce.

Neschválilo:
• Premenovanie diaľničného odpočí-

vadla Kostolná na diaľničné odpočí-
vadlo Opatovce za podmienky NDS: 
uhradenie všetkých nákladov spoje-
ných so zmenou názvu, cca 400 tisíc 
Sk.
Vzhľadom na finančné možnosti 

obce sa to momentálne stáva nereali-
zovateľné.
Zrušilo:
• Uznesenie obecného zastupiteľstva 

č. 67/2007 zo dňa 21. 11. 2007.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykona-

nej inventarizácii majetku obce Opa-
tovce k 31. 12. 2007.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 28. 5. 2008 
Schválilo:
• Dodatok č. 2 k VZN č.2/2007 o miest-

nych daniach a miestnom poplatku 
za KO a DSO čl. 33 Zníženie  poplat-
ku (rozšírenie o ab/, ac/).

• Vypracovanie PD na viacúčelové 
športovisko, GP pre potreby vyčlene-
nie pozemku na výstavbu športovis-
ka a na základe GP Nájomnú zmluvu 
medzi Obcou Opatovce a PSP Opa-
tovce o nájme vyčleneného pozemku 
za účelom výstavby a prevádzkova-
nia športoviska.

• Doplnenie Plánu stavebných prác na 
rok 2008 o vymaľovanie domu smút-
ku a opravu MK Záhumnie.

• Použitie rezervného fondu na opravu 
MK Záhumnie.

• Predložený návrh na zmenu rozpočtu.
• Nenávratný finančný príspevok pre 

ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske 
Stankovce na zabezpečenie osláv 
MDD 2008. 

Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykona-

nej kontrole.
• Správu audítora o overení účtovnej 

závierky za rok 2007.

• Odstúpenie od  Zmluvy o dielo (číslo 
objednávateľa 2007/462, číslo zhotovi-
teľa 01/2001) uzatvorenej medzi Ob-
cou Opatovce ako objednávateľom      
a Ing. Dušanom Duvačom – PRO-
DOS ako zhotoviteľom na „Projekt 
stavby – Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Opatovce“.

• Informáciu o možnosti vytvorenia 
stavebných pozemkov.

Odporučilo:
• Starostke obce, aby pokračovala 

a vykonala potrebné kroky pre 
vytvorenie a majetkové vysporiadanie 
stavebných pozemkov.

Varovné signály:
• tón sirény 2-minútový kolísavý  Všeobecné ohrozenie

varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo vzniku mimoriad-
nej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimo-
riadnej udalosti

• tón sirény 6-minútový stály    Ohrozenie vodou
varovanie obyvateľstva pred ničivými účinkami vody

• tón sirény 2-minútový stály      Koniec ohrozenia
koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkov mimo-
riadnej udalosti.
Čo robiť, keď zaznie siréna? Podľa možnosti zotrvať doma, 

vrátiť sa domov, prípadne vstúpiť do najbližšej budovy. 
Uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetranie, vypnúť klimatizáciu. 
Sledovať vysielanie miestneho rozhlasu a ďalších hromadných 
informačných prostriedkov. Zbytočne nezaťažovať telefónne 
linky, zachovať pokoj a rozvahu. V prípade ohrozenia života, 
zdravia alebo vášho majetku žiadajte poskytnutie pomoci na 
telefónnych číslach tiesňového volania:
• 150  Hasičský a záchranný zbor
• 155  Zdravotná záchranná služba 
• 158  Polícia.

Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej 
situácie. Občania môžu počítať s vyhlásením evakuácie        
z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej 
mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnych 
látok, chemických látok, z územia ohrozeného haváriou 
vodohospodárských diel alebo z územia, na ktorom pôsobia 
následky živelnej pohromy alebo katastrofy. Evakuácia 
je nutná aj pri teroristických útokoch s použitím bojových 
toxických chemických látok.

Opatrenia pred evakuáciou:
• vypnúť el. spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek
• uhasiť otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (kotle)
• uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu
• odpojiť anténne systémy od prijímačov
• pozatvárať všetky okná
• pripraviť si evakuačnú batožinu
•  zamknúť dvere bytu, domu.

Evakuačná batožina: 
dospelí – do 50 kg, deti – do 25 kg
•  osobné doklady, lieky, obväzy, cennosti, 
•  základné potraviny na 2 – 3 dni, pitie
•  predmety osobnej hygieny, dennej potreby
•  baterka, bielizeň, prikrývky, náhradný odev, obuv, ne-

premokavý plášť.

Individuálna ochrana predstavuje ochranu dýchacích 
orgánov a povrchu tela prostriedkami individuálnej ochrany. 
Ak nie sú k dispozícii ochranné masky a prostriedky na 
ochranu tela, použijú sa rôzne prostriedky improvizovanej 
ochrany.

Na ochranu hlavy čiapky, šatky, šále, na ktoré natiahnete 
kapucňu, prípadne nasadíme ochrannú prilbu. Najvhodnejším 
spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie kusom flanelovej 
tkaniny, alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, 
vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime 
okuliarmi, vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme páskou. 
Na ochranu trupu možno použiť dlhé zimné kabáty, bundy, 
nohavice, kombinézy, šuštiakové a športové súpravy. Všetky 
odevy je nutné utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Ku 
všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý 
plášť.

Na ochranu rúk sú vhodné gumené rukavice, pre ochranu 
nôh gumené a kožené čižmy, alebo vysoké kožené topánky.

Prvá pomoc je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu 
byť použité v každom čase, na každom mieste. Bez ohrozenia 
vlastného života zistite čo sa vlastne stalo. Ako prvého vždy 
ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, 
lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotného zariadenia. 
Zastavte život ohrozujúce krvácanie, pri bezvedomí zistite 
voľnosť dýchacích ciest, pri zástave srdca poskytnite 
nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým 
opatreniam. Pamätajte –  nepotrebujete osobitné vybavenie 
– improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého 
seba, nehýbte s postihnutým viac ako je nevyhnutné.

Ako sa správať pri mimoriadnej situácii
Čo je mimoriadna situácia? Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia, alebo obdobie pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej 
ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými 
signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj miestny rozhlas v obci.
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Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj 
zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere 
úrody. Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiarov, čo je zrejmé aj zo štatistiky požiarovosti.

V rezorte poľnohospodárstva (družstevný aj súkromný sek-
tor) vzniklo v roku 2007 v územnom obvode  Okresného riadi-
teľstva HaZZ Trenčín 56 požiarov, pri ktorých vznikla priama 
škoda 599.000,- Sk.

V súvislosti so zberom, pozberovou úpravou a uskladnením 
objemových krmovín, počas žatvy a uskladnenia slamy bolo 
v roku 2007 zaznamenaných 11 požiarov s priamou škodou 
34.500,- Sk. Z hľadiska príčiny vzniku požiarov súvisiacich 
so žatevnými prácami, ako aj zberom, pozberovou úpravou 
a uskladnením objemových krmovín bolo najviac požiarov 
spôsobených spaľovaním zvyškov slamy, vypaľovaním 
suchých trávnatých porastov, zakladaním ohňov v prírode     
a fajčením.

Z hľadiska výšky spôsobenej škody najväčšie škody vznikli 
manipuláciou s otvoreným ohňom a hrou detí so zápalkami.

Pri plnení úloh súvisiacich s ochranou úrody zo strany ob-
čanov a súkromne hospodáriacich roľníkov  je potrebné za-
bezpečiť:
• dodržanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa 

na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru,

• zákaz vypaľovania porastov, strnísk a slamy na riadkoch,
• zákaz zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol roz-

šíriť,
• prednostný zber dozretých obilovín okolo pozemných ko-

munikácií, železničných tratí a skládok odpadov,
• vybavenosť zberovej techniky lapačmi iskier a prenosnými 

hasiacimi prístrojmi,
• udržiavanie výrobných zariadení a strojov na zber a spra-

covanie úrody v bezchybnom technickom stave,
• dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

• bezodkladné oznámenie každého požiaru na ohlasovňu 
požiarov a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne.

Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby 
podnikatelia (sem patria aj samostatne hospodáriaci roľníci), 
ako i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkoch a vypaľo-
vať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane 
pred požiarmi.

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 7 vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhláš-
ky MV SR č. 591/2005 Z. z. spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve môže právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ len výnimočne, s písomných súhlasom okresného 
riaditeľstva HaZZ, pričom termín každého spaľovania musí 
byť vopred okresnému riaditeľstvu oznámený.

Fyzická osoba (občan) môže spaľovať horľavé látky na 
hromadách za neustáleho dozoru nad priebehom spaľovania 
a za predpokladu, že týmto konaním nespôsobí rozšírenie 
ohňa na okolité porasty a objekty, čo by bolo definované ako 
spôsobenie vzniku požiaru. Pritom je potrebné brať do úva-
hy, že spaľovanie nie je možné vykonávať v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru, počas mimoriadneho sucha 
a za silného vetra.  

Týmto súhlasom OR HaZZ nie sú dotknuté  ustanovenia 
iných právnych predpisov, hlavne zákona NR SR č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, podľa ktorých je spaľovanie horľavých látok na voľnom 
priestranstve zakázané.

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi pri 
skladovaní uvädnutého krmiva, sena, slamy a iných suchých 
rastlín upozorňujeme na to, že:
• stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej 

vzdialenosti najmenej 20 m od obytného alebo hospodár-
skeho objektu, 10 m od iného stohu.

Ďalej upozorňujeme občanov na ich povinnosti v súvislosti 
so zdolávaním požiarov:
• na nutnosť vykonania nevyhnutných opatrení pre záchranu 

ohrozených osôb,
• na povinnosť uhasenia požiaru alebo vykonania opatrení 

na zamedzenie jeho šírenia,
• na povinnosť ohlásenia požiaru určenej ohlasovni požiarov,
• na poskytnutie osobnej pomoci, dopravných prostriedkov, 

zdrojov vody, spojovacích zariadení hasičskej jednotke na 
výzvu veliteľa jednotky alebo zásahu.

V prípade spáchania priestupku na úseku ochrany pred po-
žiarmi môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť fyzickej osobe v 
zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov pokutu až do výšky 
10.000,- Sk.

OR HaZZ, pplk. Bc. Miroslav Štefula 

Ochrana úrody pred požiarmi

Na základe rozhodnutia Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva  
v Trenčíne číslo B/2008/00335-003 zo 
dňa 10. 1. 2008 boli uložené pod-
mienky, ktoré sa museli splniť, aby bolo 
možné pohostinstvo prevádzkovať. Bez 
súhlasného rozhodnutia orgánu verej-
ného zdravotníctva to nie je možné. 

Vzhľadom na to, že obec má záujem, 
aby pohostinstvo v našej obci bolo pre-
vádzkyschopné, bolo potrebné odstrániť 
nedostatky v zmysle uvedeného roz-
hodnutia. Z dôvodu, že išlo o stavebné 

práce, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu 
a budova je vo vlastníctve obce a uve-
denými prácami dôjde k jej zhodnote-
niu, práce na odstránenie nedostatkov 
financovala obec. 

Práce nad rámec uložených pod-
mienok Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne financoval 
prevádzkovateľ.

Na základe vykonanej rekonštrukcie 
bolo Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Trenčíne vydané roz-
hodnutie o povolení prevádzkovať po-

hostinstvo podľa § 13 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 355/2007 Z. z.

Finančné náklady na rekonštrukciu:

Stavebné práce             124.626,- Sk

Elektroinštalácia               26.572,- Sk

Voda                39.000,- Sk

Vchodové dvere               41.190,- Sk

Ostatný materiál               25.125,- Sk

Spolu               256.513,- Sk

Rekonštrukcia pohostinstva je ukončená
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Záverečný účet 
Obce Opatovce za rok 2007 

bol schválený
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného roz-

počtu na rok 2007, uznesenie č. 45/2007 zo dňa 29. 11. 
2007. Bola schválená jedna zmena rozpočtu – uznesenie 
č. 42/2007 zo dňa 26. 9. 2007.

Obec v roku 2007 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 2007 bol zostavený ako prebytkový. 
Príjmy celkom               3 074 tis. Sk 
Výdavky celkom                                     2 593 tis. Sk
Hospodárenie obce        481 tis. Sk

Príjmy za rok 2007
Bežné príjmy:
Daňové         1 864 tis. Sk
Nedaňové                 770 tis. Sk
Ostatné                        67 tis. Sk
Kapitálové príjmy                   0      Sk
Finančné operácie             373 tis. Sk
Spolu         3 074 tis. Sk  
Plnenie oproti rozpočtu              96,69 %

Výdavky za rok 2007
Bežné výdavky za rok 2007: 
Výdavky verejnej správy       1 119 tis. Sk
Finančná a rozpočtová oblasť                       5 tis. Sk
Všeobecné verejné služby                      13 tis. Sk
Transakcie verejného dlhu                      30 tis. Sk
Ochrana pred požiarmi                        9 tis. Sk
Výstavba        110 tis. Sk 
Správa a údržba ciest                      31 tis. Sk
Ekonomická oblasť                        7 tis. Sk
Nakladanie s odpadmi                    210 tis. Sk
Ochrana ŽP                       29 tis. Sk
Rozvoj obce                       14 tis. Sk
Verejné osvetlenie                      90 tis. Sk
Rekreačné a športové služby                     10 tis. Sk
Knižnice                          9 tis. Sk
Kultúrne služby                       97 tis. Sk
Vysielacie a vydavateľské služby                       0      Sk
Náboženstvo                       39 tis. Sk
Vzdelávanie – predškolská výchova                     25 tis. Sk
Vzdelávanie – základné vzdelanie                       0      Sk
Vzdelávanie – školenia                      23 tis. Sk
Sociálne zabezpečenie                      69 tis. Sk
Spolu                  2 019 tis. Sk
Plnenie oproti rozpočtu             97,4 %

Kapitálové výdavky za rok 2007
Verejné osvetlenie          104 tis. Sk
Kultúrne služby              10 tis. Sk 
Spolu        114 tis. Sk
Plnenie oproti rozpočtu               23,89 %
Výdavkové finančné operácie         460 tis. Sk 

Prebytok hospodárenia 481 tis. Sk bude použitý na tvor-
bu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce 
Opatovce za rok 2007 uznesením č. 11/2008 dňa 2. 4. 
2008 výrokom – schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí 
4. 7. 2007 schválilo kúpu parcely č. 123 od Farského úradu 
Veľké Bierovce so zámerom na tejto parcele, po odstránení 
stavby starej školy, vybudovať nájomné byty. Na základe 
toho bol vybraný dodávateľ na projektovú dokumentáciu. 
Projektová dokumentácia rieši 5-bytovú jednotku a inžinierske 
siete. V roku 2008 bude vybavené stavebné povolenie na 
uvedenú stavbu a budeme sa uchádzať o dotáciu z fondu 
rozvoja bývania pre rok 2009. Verím, že sa nám podarí 
plánovanú výstavbu uskutočniť. Zároveň dávame do 
pozornosti občanov, ktorí majú záujem o byt, aby si podali 
písomnú žiadosť o pridelenie bytu  na Obecnom úrade             
v Opatovciach. Ide o dvojizbové byty s úžitkovou plochou od 
44,25 m2 do 56,15 m2.

V obci sa postavia nájomné byty

Na zasadnutí monitorovacieho výboru 14. 1. 2008 boli 
oficiálne schválené základné náležitosti a kritériá pre Program 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, z ktorého bude môcť čerpať 
finančné prostriedky aj naša obec, lebo sa nachádza medzi 
obcami zaradenými mimo pólu rastu. Ak to chceme využiť, 
je potrebné pripraviť projekty na zamýšľané investície, ktoré 
by mohla obec riešiť v rámci uvedeného programu. Naša 
obec by mohla žiadať financie na rekonštrukciu a výstavbu 
miestnych komunikácií, chodníkov, výstavbu viacúčelového 
športového ihriska, kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice. 
Je potrebné vykonať predrealizačné zameranie jednotlivých 
vybraných pozemkov, vypracovať projektovú dokumentáciu, 
vydokladovať vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sa 
bude stavať, listami vlastníctva alebo nájomnými zmluvami. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej 
dokumentácie na miestne komunikácie, chodníky, kultúrny 
dom, športovisko. Vybudovanie miestnych komunikácií           
a chodníkov je naviazané na vybudovanie kanalizácie. Na 
vybudovanie kanalizácie sme sa snažili získať finančné 
prostriedky z environmentálneho fondu, čo sa nám však 
nepodarilo. Budeme hľadať ďalšie možnosti získania financií 
na vybudovanie kanalizácie v našej obci. 

Čo sa týka nového kultúrneho domu, obec má k dispozícii 
len pozemok, na ktorom stojí teraz starý kultúrny dom, budova 
ktorého je v pomerne zlom stave. Preto sa v rámci prípravy 
PD uvažuje s jeho odstránením a výstavba nového kultúrneho 
domu. Aj keď sme z dôvodu zachovania pohostinstva v našej 
obci, ktoré sa nachádza v budove kultúrneho domu,  v tomto 
roku investovali do jeho rekonštrukcie, myslíme si, že by 
sme nemali premeškať možnosť získať finančné prostriedky           
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na kultúrny dom.  
Verím, že keď budú zverejnené konkrétne výzvy, budeme 
pripravení uchádzať sa o finančné prostriedky. 

Sme pripravení na čerpanie 
finančných projektov 

z eurofondov

V nedeľu 15. júna 2008 pri 
prechádzke okolo Váhu našla pani 
Hrošová 9 opustených šteniatok. 
Previezla ich k sebe do dvora.           
V pondelok 16. júna 2008 sa za po-
moci starostky obce pani Horňákovej 
a Mestskej polície v Trenčíne 
podarilo tieto šteniatka umiestniť 
do Karanténneho zriadenia pre 
opustené zvieratá v Trenčíne. 

Záchrana šteniatok
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Detský karneval 
Dňa 27. januára 2008 sa konal v KD v Opatovciach Detský 

karneval. Medzi masky zavítali dvaja klauni z Trenčianskeho 
Hradného Divadla, ktorí pripravili pre deti príjemné a prekva-
pivé chvíle, rôzne súťaže a roztancovali masky pri hudbe, 
ktorú zabezpečil Richard Bulko. Masky boli odmenené balíč-
kami so sladkosťami a cenami. Sladkosti pre deti venovala 
Ing. Marcela Opačitá, prevádzkovateľka predajne Potravín    
v Opatovciach, ceny pripravil Obecný úrad Opatovce. 

• • • • • Kultúrne podujatia • • • • •

Stavanie mája
Už tradične sa v posledný aprílový deň v roku staval máj pri 

KD v Opatovciach. Stužkami ovenčili máj naše deti. Posta-
venie mája  zrealizoval pomocou techniky a našich občanov 
Sandro Prekop z Veľkých Bieroviec. Chvíle pod májom sprí-
jemnila deťom tradičná opekačka. K dobrej nálade prispela 
aj Stankovská kapela so svojimi pesničkami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí pomohli pri zabezpečení pekného podujatia.

Detský slávik 2008
Materská škola vo Veľkých Bierovciach usporiadala 23. apríla 

2008 súťaž pre deti okolitých materských škôl pod názvom 
Detský slávik v KD v Opatovciach. Deti z materských 
škôl z Bobota, Dubodiela, Tr. Jastrabia, Svinnej, M. Lehoty, 
Tr. Turnej, Tr. Stankoviec a V. Bieroviec ukázali svoj talent              
a odvahu v speve. Príjemne strávené dopoludnie pri ľudových 
i detských piesňach obohatilo program detí materských škôl. 
Deti boli odmenené diplomami a vecnými cenami, ktoré do 
súťaže venovalo ZRPŠ pri Materskej škole vo V. Bierovciach, 
Obecný úrad Opatovce a Obecný úrad Veľké Bierovce.            
V týchto dňoch sa pripravujeme na ďalšiu súťaž – Rapotačky. 
Deti budú reprezentovať našu materskú školu dramatizáciou 
rozprávky v Mníchovej Lehote.

Mgr. Lenka Bulková, riaditeľka MŠ

MDD
Naše deti oslávili svoj sviatok účasťou na bábkovom diva-

delnom  predstavení „No počkaj, zajac!“ v podaní bábkového 
divadla MASKA zo Zvolena. Na záver predstavenia deti do-
stali sladkosť a kľúčenku s erbom obce a emblémom MDD. 
Bábkové divadlo a darčeky zabezpečila Obec Opatovce. Po-
dujatie nám pomohli finančne zvládnuť: POS, a. s, Trenčín, 
AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom. 
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KultúRnE lEtO OPatOVcE 2008
13. júla 2008 O 17.00 H • KOncERt • StanKOVSKá KaPEla

3. auguSta O 17.00 H • KOncERt • SPEVácKy SúbOR Z tREnčIanSKycH StaKOVIEc
24. auguSta 2008 O 17.00 H • VyStúPEnIE FS MlaDOSť Z DubnIcE naD VáHOM

Podujatia sa budú konať na pódiu pri kultúrnom dome v Opatovciach, v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome. 
Všetkých srdečne pozývame a prajeme Vám pekný kultúrny zážitok.


