Ročník XI.

Číslo 1 – jún 2011

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 2. 2. 2011:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Opatovce za rok 2009 a správu o overení
súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou za uvedené obdobie.
• Návrh rozpočtu na rok 2012 a 2013.
• Informáciu o stave prípravy PD –
Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1
– Mníchova Lehota.
• Informáciu o začatí konania o určení
nových ochranných pásiem a zrušení v súčasnosti platných ochranných
pásiem Letiska Trenčín verejnou vyhláškou.
• Informáciu o projekte Intenzifikácia
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie
pitnou vodou v trenčianskom regióne.
• Dohodu o zrušení kúpnej zmluvy s Jozefom Mikoláškom, Janou
Mahríkovou, Ing. Jozefom Janíkom
a Vladimírom Chorvátom na podiel
par. č. 25 k. ú. Opatovce.
• Informáciu o ukončení projektu Rekonštrukcia obecného majetku –
obecný úrad, viacúčelové športové
ihrisko, obecný rozhlas v rámci opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo cez PPA SR.
• Poverenie Mgr. Ivety Mondekovej zastupovaním starostu obce.
Schválilo:
• Aby boli pohľadávky Miroslava Blažinského za vývoz KO za roky 2007,
2008, 2009 zrušené vzhľadom na
nerentabilnosť krokov na vymoženie
pohľadávky.
• Návrh rozpočtu na rok 2011.
• Členov komisie OcZ v Opatovciach na
ochranu verejného záujmu: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Patrik Bulko, Ing.
Frantiček Dohál.
• Za predsedu komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu
Mgr. Ivetu Mondekovú.
• Členov komisie OcZ pre bývanie:
Ing. Patrik Bulko – predseda, Viera
Bulková – člen, Bc. Veronika Horňáková – člen.
• Plán stavebných prác na rok 2011.

• Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2011.
• V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010
predaj pozemku CKN parc. č. 294/9,
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere
470 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/28,
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere
80 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 €
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúcemu: PaedDr. Anna Cicková.
• Harmonogram pravidelných zasadnutí OcZ v zmysle §12 ods.1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 4.
mája 2011, 3. augusta 2011, 9. novembra 2011.
• Internú smernicu č. 1/2011 o cestovných náhradách.

•
•
•

•

•

Uložilo starostke obce:
• Pripraviť výber dodávateľa na PD na
rekonštrukciu miestnych komunikácií
po zrealizovaní výstavby kanalizácie.
• Pripraviť výber dodávateľa na PD na
inžinierske siete pre SP.

•

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 16. 3. 2011:
Schválilo:
• Dodávateľa na geodetické práce v zmysle predloženej cenovej ponuky: Ing.
Štafan Kajla – Geodetická kancelária, Piaristická 273, Trenčín, IČO:
43621457, 2054,10 €.
• Financovanie geodetických prác v zmysle predloženej cenovej ponuky vybraného dodávateľa: Ing. Štefan
Kajla – Geodetická kancelária, Piaristická 273, Trenčín, IČO 43621457,
2054,10 € z rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 4. 5. 2011:
Vzalo na vedomie:

•

•

• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Smernicu starostky obce Opatovce
č. 1/2011 o verejnom obstarávaní.
Schválilo:
• Záverečný účet obce Opatovce za
rok 2010 ako celoročné hospodárenie bez výhrad.
• Použitie prebytku hospodárenia na

•

tvorbu rezervného fondu vo výške
53.378,42 €.
Zmenu rozpočtu na rok 2011 podľa
predloženého návrhu.
Text kroniky obce Opatovce za rok
2010.
VZN č. 1/2011 – povinnosť vypracovať
a aktualizovať plán záchranných prác
PO a FO – podnikateľa, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou.
Nenávratný finančný príspevok pre
obec Veľké Bierovce – OTJ Veľké
Bierovce-Opatovce na zabezpečenie
dopravy futbalistov vo výške 500 €.
Doplnenie uznesenia č. 29/2010 o čísla
parciel pozemkov, ktorých sa uznesenie týka:
parc. č. 294/9, 294/10, 294/11,
294/13, 294/14, 294/15, 294/16,
294/17, 294/18, 94/19, 294/20,
294/21, 294/24, 294/25, 294/26,
2974/27, 294/28, 294/29, 294/30,
294/31, 294/32, 294/33, 294/34,
294/35 k. ú Opatovce.
Doplnenie uznesenia č. 30/2010 o čísla
parciel pozemkov, ktorých sa uznesenie týka:
parc. č. 294/9, 294/10, 294/11,
294/13, 294/14, 294/15, 294/16,
294/17, 294/18, 94/19, 294/20,
294/21, 294/24, 294/25, 294/26,
2974/27, 294/28, 294/29, 294/30,
294/31, 294/32, 294/33, 294/34,
294/35 k. ú. Opatovce.
Zhotoviteľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie MK – PROJEKT
s. p. k., Ing. Marián Kocka, Partizánska 15/23, Trenčín, IČO: 17747228
podľa predloženej cenovej ponuky,
obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby podpísala so zhotoviteľom zmluvu o dielo.
Zhotoviteľa projektovej dokumentácie Inžinierske siete + MK v obci
Opatovce spoločnosť KRUPALA,
s. r. o., Bavlnárska 1797/9C, Trenčín,
IČO: 36841170 podľa predloženej
cenovej ponuky, obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby
podpísala so zhotoviteľom zmluvu
o dielo.
V zmysle schválených uznesení
OcZ o prideľovaní pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu pride-
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lenie pozemkov týmto žiadateľom:
Peter Šulek; Ing. Miroslav Koptík;
Rastislav Koprivňanský; Ing. Andrej
Kebílek.
• Dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: Igor
Bulko, Opatovce č. 110, IČO: 30 029
732, cenová ponuka je 16 324 €.
• Vypracovanie PHaSR obce Opatovce na obdobie 2011 – 2016.
• Finančnú čiastku 33 EUR, slovom
tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za
bocianie hniezdo v záhrade pre pani
M. Marchotovú.
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Uložilo starostke obce:
• Osloviť pôvodných vlastníkov parciel
na cintoríne a dohodnúť spôsob majetkového vysporiadania územia cintorína.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 8. 6. 2011:
Schválilo:
• Plat starostu obce, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamest-

nanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1 + 20 %, to je 769 x 1,49 =
1 146 + 229 = 1 375 €
• Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Opatovciach – doplnenie Čl. 3 bod 1: vložiť
text – Odmena bude vyplácaná štvrťročne.

Záverečný účet
obce Opatovce za rok 2010

Schválenie rozpočtu
na roky 2011 – 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol
schválený rozpočet obce na rok 2010.
Celkové plnenie príjmov v sledovanom období bolo
545.632 €. Bežné daňové príjmy 65.278 €, bežné nedaňové príjmy 9.912 €, ostatné príjmy 8.464 €, kapitálové príjmy
257.743 €.
Výdavky v roku 2010 činili 512.546 €, z toho bežné výdavky 95.998 €, kapitálové výdavky 304.989 €, finančné operácie 111.555 €.
Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu predstavuje čiastku 53.378,42 €. Prebytok rozpočtu bude použitý na
tvorbu rezervného fondu.
Kompletný záverečný účet obce Opatovce za rok 2010 aj
s výročnou správou je zverejnený na webovej stránke obce
www.opatovce.sk.

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Opatovciach dňa 2. 2. 2011
bol schválený rozpočet na roky 2011 –
2013. Programový rozpočet obce Opatovce na roky 2011 – 2013 je zostavený v súlade s predpísanými právnymi
normami. Programový rozpočet na rok
2011 je navrhnutý ako prebytkový, na
roky 2012 – 2013 vyrovnaný. Pre roky 2011 – 2013 je rozpočtovaných 14 programov. Príjmy na rok 2011 sú rozpočtované vo výške 151.587 €, výdavky vo výške 106.640 €.
Predpokladaný výsledok hospodárenia 44.947 €.
Kompletný rozpočet obce Opatovce na roky 2011 – 2013
je zverejnený na webovej stránke obce www.opatovce.sk.

Kultúrny dom v novom šate
Na základe schváleného Plánu stavebných prác v obci Opatovce na rok 2011 boli v kultúrnom dome v Opatovciach vymenené
okná za plastové (pôvodné okná boli vo veľmi zlom technickom stave, nedali sa zatvárať, jedno okno, ktoré bolo na javisku sa
zamurovalo), interiér sály bol vymaľovaný a nový šat dostala aj fasáda kultúrneho domu. Celková investícia činila 2.417,91 €.

Ročník XI. • Číslo 1 - jún 2011

OBECNÉ NOVINY

3

Vybudovanie
prístupového
chodníka
k viacúčelovému
športovému ihrisku
V jarných mesiacoch 2011 bol vybudovaný prístupový chodník zo zámkovej dlažby k viacúčelovému športovému ihrisku, následne bola plocha
okolo ihriska vyrovnaná a na celú
plochu bola zasiata tráva (v zmysle
schváleného Plánu stavebných prác
v obci Opatovce na rok 2011).
Ďalšie práce, ktoré budú nasledovať: po prvom kosení pohnojenie
trávnika, po druhom kosení chemický
postrek proti burine, pravidelné kosenie celej plochy, osadenie troch kusov
lavičiek pri vchode na viacúčelové
športové ihrisko.

Pripravovaná novelizácia stavebného zákona
Na základe pripravovanej novelizácie stavebného zákona a trestného zákona chce Obecný úrad v Opatovciach
predísť komplikáciám pri riešení stavieb, ktoré boli postavené bez stavebného povolenia, alebo ohlásenia a taktiež stavieb, ktoré sa užívajú bez kolaudačného rozhodnutia. V návrhu novelizácie trestného zákona sa uvažuje,
že daný skutok sa bude považovať za trestný čin. Z toho dôvodu vyzývame občanov, ktorý realizovali stavbu bez
príslušných povolení, aby do konca októbra 2011 podali na Obecný úrad v Opatovciach, ktorý je zároveň i stavebným úradom, predmetné žiadosti:
•
•
•
•

žiadosť o dodatočné stavebné povolenie,
návrh na kolaudáciu stavby,
ohlásenie drobnej stavby,
ohlásenie stavebných úprav.

Túto výzvu treba chápať ako pomoc občanom, keďže
podľa zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) každá stavba musí byť povolená stavebným úradom. V prípade, že to

tak nie je, stavebník porušuje zákon. Ak si stavebník do daného termínu nesplní povinnosť a nepodá predmetnú žiadosť o povolenie stavby a pri kontrole – štátnom stavebnom
dohľade sa zistí, že takáto stavba existuje, stavebný úrad
v rámci štátneho stavebného dohľadu začne konať podľa
§ 105 a § 106 stavebného zákona. Vážení občania využite
predloženú pomoc a ústretovosť stavebného úradu.
Ing. Mária Pavlíková, SSÚ Trenčín

Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2011
• Splašková kanalizácia. (TVK, a. s., Rozpočet obce)
• Udržiavacie práce – kultúrny dom – vymaľovanie, výmena okien. (Rozpočet obce)
• Úprava terénu okolo viacúčelového športového ihriska – založenie trávnika. (Rozpočet obce)
• Prístupový chodník k viacúčelovému športovému ihrisku. (Rozpočet obce)
• Oprava prístupovej komunikácie k viacúčelovému športovému ihrisku frézovaným asfaltom. (Rozpočet obce)
• Oprava miestnych komunikácií po zime. (Rozpočet obce)
• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. (pri získaní dotácie)
Schválené na zasadnutí OcZ dňa 2. 2. 2011 uznesením č. 7/2011.

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí
usporiadaných obcou Opatovce na rok 2011

☺ Detský karneval				
☺ Stavanie mája				
☺ MDD					
☺ Kultúrne leto
☺ Šachový turnaj		

		
		
		
		

☺ Hodová zábava
☺ Vítanie detí do života			
☺ Mesiac úcty k starším			
☺ Mikuláš			

Schválené na zasadnutí OcZ dňa 2. 2. 2011 uznesením č. 8/2011.
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Detský karneval
V nedeľu 13. februára 2011 ožila sála kultúrneho domu v Opatovciach detským smiechom a zábavou. Deti v maskách princezien, pirátov, Šreka, lienok a rôznych postáv, či už zo sveta zvieratiek alebo rôznych rozprávok, strávili príjemné chvíle
v spoločnosti piráta a kráľovnej pirátov z Trenčianskeho hradného divadla. Pri rytmických pesničkách sa vyšantili v tanci
a v súťažiach dokazovali svoju šikovnosť. Na záver karnevalu bola odmenená každá maska darčekom, ktorý pripravil Obecný
úrad Opatovce s prispením pani Marty Šulekovej, predsedníčky MO COOP Jednota.
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Stavanie mája
Stavanie mája – podujatie, ktoré má už dlhoročnú tradíciu, sa konalo dňa 30. apríla 2011. Na podujatie sa tešia predovšetkým deti, ktoré máj zdobia stužkami z krepového papiera. Po postavení mája bola pre deti pripravená tradičná opekačka. Pre
tých, čo mali záujem zabaviť sa, pripravila prevádzkovateľka Pohostinstva diskotéku.
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Oslava Medzinárodného dňa detí
Deti oslávili svoj sviatok 29. mája 2011 v sále kultúrneho domu v Opatovciach. Putovné bábkové divadlo Dúha z Piešťan
predviedlo bábkovú hru s poučnou témou hodnoty vzťahu detí a rodičov v súvislosti s vymoženosťami dnešnej doby. Deti sa
bezprostredne zapojili do deja hry svojimi reakciami a odpoveďami. Po skončení bábkovej divadelnej hry dostali deti darčeky
– balíčky, ktoré pripravil Obecný úrad Opatovce v spolupráci so sponzormi (Marius Pedersen, a. s., prevádzka Trenčín,
Ing. Marcela Opatčitá – predajňa potraviny, Katarína Janásová, Marta Šuleková). Obec Opatovce ďakuje sponzorom.

Vážení občania, v roku 2013 čaká našu obec významné jubileum – 900 rokov od prvej
písomnej zmienky o obci. Obec plánuje pri tejto príležitosti vydať publikáciu o obci
Opatovce. Prosíme občanov, ktorí vlastnia doklady historického významu z pohľadu obce,
alebo historické fotografie zachytávajúce dôležité okamihy v živote obce, o zapožičanie
uvedených dokumentov. Doklady prineste na Obecný úrad Opatovce.
Za ochotu všetkým vopred ďakujeme.
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