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Medzinárodný deň detí
V sobotu 28.mája 2016 sa v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach konala oslava MDD. Starostka obce a poslanci obecného 

zastupiteľstva pripravili pre deti rôzne súťaže, na ktorých si deti  vyskúšali svoju šikovnosť a fyzickú zdatnosť. Umelecké vlohy 

ukázali deti pri kresbe na betónovú plochu. Do programu prispeli ukážkou svojej práce hasiči Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne za spolupráce členov Dobrovoľného hasičského zboru v Opatovciach.  Nechýbala tradičná opekačka a sladkosť pre 

deti na záver. Každé z detí dostalo aj tričko s erbom a názvom obce. Verím, že všetci, ktorí prišli strávili veselé popoludnie plné 

hry a radosti z pohybu. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli s organizáciu podujatia a pani Ing. Marcele Opačitej, Róbertovi Repovi 

a Jurajovi Chorvátovi za vecné dary vo forme sladkostí a občerstvenia pre deti.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v  Opatovciach 

na svojom rokovaní dňa 10. 02. 2016

Schválilo:

- Zmluvu o dielo č. 1/2016 na vypraco-

vanie územnoplánovacej dokumentá-

cie „Doplnok č. 1 – Územný plán obce 

Opatovce“ medzi Obcou Opatovce ako 

objednávateľom a  JMB Technics, s.r.o. 

IČO 47 625 210 ako spracovateľom, cena 

diela 3 150 €,

- podanie Žiadosti o  poskytnutie dotá-

cie na územnoplánovaciu dokumentáciu 

Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opa-

tovce, z  rozpočtovej kapitoly Minister-

stva dopravy, výstavby a  regionálneho 

rozvoja SR na rok 2016,

- Doplnok č. 1 – Územný plán obce Opa-

tovce, proces spracovania nebude trvať 

dlhšie ako 3 roky od podpisu zmluvy so 

spracovateľom, - podanie žiadosti Ob-

cou Opatovce na ÚPSVaR o  príspevok 

na rozvoj miestnej a regionálnej zamest-

nanosti podľa § 50j,

- podpis zmluvy medzi obcou Opatovce 

a ÚPSVaR,

- podanie žiadosti o  dotáciu podľa § 2 

Výnosu Ministerstva fi nancií SR čís-

lo 26825/2005-441 z  9. decembra 2005 

o  poskytovaní dotácie v  pôsobnosti 

Ministerstva fi nancií SR, individuálne 

potreby obcí na rok 2016 na Zmenu vy-

kurovania v budove Obecného úradu,

- Plán kultúrno-spoločenských podujatí 

na rok 2016,

- Plán stavebných prác na rok 2016, - 

Rozpočet 2016  – Rozpočtové opatrenie 

č. 1,

Vzalo na vedomie

- informáciu o výške pohľadávok za dane 

z  nehnuteľností a  komunálny a  drobný 

stavebný odpad za roky 2011 až 2015 - 

správu o vykonanej inventarizácii majet-

ku obce k 31. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo v  Opatovciach 

na svojom rokovaní dňa 13. 04. 2016

Schválilo:

- Vyraďovaciu komisiu: Mgr. Iveta Mon-

deková, predsedkyňa komisie, Ing. Ben-

jamín Vasko, člen komisie, Eduard Sláv-

ka, člen komisie, - 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 špecifi kácii: 1/Miestna 

komunikácia a  inžinierske siete v  obci 

Opatovce – SO 203 Verejný vodovod, 2/

Miestna komunikácia a  inžinierske sie-

te v obci Opatovce – SO 202 Splašková 

kanalizácia. Nepeňažný vklad obce Opa-

tovce do spoločnosti TVK, a.s. Trenčín 

je ocenený Znaleckým posudkom č. 

6/2016 vypracovaný znaleckou organi-

záciou TOP HOUSE, spol.s.r.o. Trenčín, 

Zlatovská cesta 35. - realizáciu 2. etapy 

stavby „Miestna komunikácia a  inži-

nierske siete v  obci Opatovce“ SO 205 

verejné osvetlenie so svetelnými zdroj-

mi LED podľa cenovej ponuky SAZOS, 

s.r.o. Trenčín v hodnote 5762,45 €, - Ko-

munitný plán sociálnych služieb na roky 

2014-2020, - VZN č. 1/2016 o  úhrade 

za sociálnu službu na území obce Opa-

tovce, - VZN č. 2/2016  – Prevádzkový 

poriadok pohrebiska „Obecný cintorín 

Opatovce“, - fi nančný príspevok 300 € na 

nákup futbalových dresov a  športových 

pomôcok pre žiakov TJ SPP Veľké Bie-

rovce  – Opatovce, - text Kroniky obce 

Opatovce za rok 2015,

Odporučilo

- riešiť rozšírenie svetelných bodov na 

miesta dostatočne nenasvietené v rámci 

celej obce prípadne pri rekonštrukcii ve-

rejného osvetlenia,

Vzalo na vedomie

- nezískanie fi nančného príspevku z en-

vironmentálneho fondu na komposte-

ry, - informáciu o  budovaní kanalizač-

ných prípojok podľa schváleného Plánu 

stavebných prác na rok 2016 a  výbere 

zhotoviteľa, - informáciu Komisie OcZ 

v Opatovciach na ochranu verejného zá-

ujmu o  podaní Oznámenia funkcií, za-

mestnaní a majetkových pomerov za rok 

2015 starostkou obce Opatovce, v zmys-

le 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., - in-

formáciu o  rokovaní s  mediátorom tý-

kajúce sa kontajnera umiestneného pri 

kultúrnom dome,

Poverilo:

- starostku obce na prípravu predaja 

parc. Reg, „E“ č. 601/11, k.ú. Opatovce 

z dôvodu žiadosti M. Marcináta,

Obecné zastupiteľstvo v  Opatovciach 

na svojom rokovaní dňa 15. 06. 2016

Schválilo: 

- vyradenie prebytočného a neupotrebi-

teľného majetku obce v  zmysle Zápisu 

vyraďovacej komisie zo dňa 15. 04. 2016. 

- Všeobecne záväzné nariadenia č. 

3/2016 o  nakladaní s  komunálnym od-

padom a drobným stavebným odpadom, 

na území obce Opatovce a ruší platnosť 

VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunál-

nym odpadom a  drobnými stavebnými 

odpadmi zo dňa 23.  11.  2012 vrátane 

jeho dodatkov - Všeobecne záväzné na-

riadenia č. 4/2016 o  ochrane ovzdušia 

a o poplatkoch za znečiťovanie ovzdušia 

na území obce Opatovce Obecné a ruší 

platnosť VZN č. 2/2010 - Záverečný účet 

obce za rok 2015 a celoročné hospodá-

renie bez výhrad. - použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 

34948,70 € - Rozpočtové opatrenie č. 2 

rozpočtu na rok 2016 - použitie rezerv-

ného fondu na krytie investičných ná-

kladov vo výške 34 000 € - ZŠ J. Lipského 

v Trenčianskych Stankovciach nenávrat-

ný fi nančný príspevok vo výške 100 € pri 

príležitosti 60 výročia oslavy školy, 250 

výročia narodenia a 190 výročia úmrtia 

J. Lipského - Zmluvu o  spolupráci na 

zabezpečenie nakladania s elektroodpa-

dom a použitými prenosnými batériami 

a  akumulátormi so spoločnosťou NA-

TUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bra-

tislava

Vzalo na vedomie: 

- informáciu o navýšení poplatku na vý-

konu stavebného zákona na 0,36 €/oby-

vateľa/mesiac - informáciu Komisie OcZ 

v  Opatovciach pre bývanie o  pridelení 

a výmene nájomného bytu

Neschválilo: 

- rekonštrukciu verejného osvetlenia vý-

menou výbojkových svietidiel za LED 

svietidlá, formou fi nancovania cez úspo-

ru spotreby elektrickej energie na obdo-

bie 10 rokov
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Nový zákon o odpadoch
Nový zákon o odpadoch platí od 1. januára 2016. Viete čo nové 
prináša a  čo preberá z  pôvodnej legislatívy? Zodpovednosť za 
nakladanie s  komunálnym odpadom a  s  drobným stavebným 
odpadom, ktoré vznikli na území miest a obcí zostáva aj naďalej 
v kompetencii miest a obcí. Zákon o odpadoch zavádza rozšírenú 
zodpovednosť výrobcov, ktorej cieľom je prenesenie časti zodpo-
vednosti za nakladanie s odpadmi na výrobcov vyhradených vý-
robkov a odbremenenie miest a obcí vo vzťahu k nakladaniu s vy-
hradenými prúdmi odpadov (zjednodušene elektroodpad, baté-
riový odpad, odpady z obalov, vozidlá, pneumatiky a odpad z ne-
obalových výrobkov). Obec má však celý rad dôležitých povinností 
a najdôležitejšie z nich uvádzame osobitne. Povinnosť zabezpečiť 
zavedenie a  vykonávanie triedeného zberu komunálnych od-
padov pre papier, plasty, kovy a sklo. Povinnosť umožniť zber 
elektroodpadu, odpadu z batérií a odpadov z obalov. Obec nie 
je povinná zber zabezpečovať sama, je však povinná umožniť 
zber elektroodpadu a odpadu z batérií výrobcom elektrozariadení 
a batérii. V prípade odpadu, na ktorý sa uplatňuje rozšírená zod-
povednosť výrobcu musí obec umožniť zber odpadu príslušnej 
organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV). Obec je povinná za-
bezpečiť zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad (t.j. ko-
munálny odpad po vytriedení). Obec je taktiež povinná zabezpe-
čiť zberné nádoby pre triedený zber komunálnych odpadov; tieto 
musia obce farebne rozlíšiť podľa druhu zložky komunálneho od-
padu, pre ktorú je zberná nádoba určená (napríklad oranžová pre 
viacvrstvový odpad, modrá pre papier, červená pre kovy, žltá pre 
plast a  zelená pre sklo), prípadne rozlíšiť štítkom obsahujúcim 
údaje o tom, pre ktorý odpad je nádoba určená. Náklady na zber-
né nádoby pre zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpa-
du, napr. domácnosti, najmä vo forme miestneho poplatku. Obec 
však musí zverejniť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí 
výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za 
komunálne odpady alebo iný spôsob ich úhrady. Pri odpadoch, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (napr. papier, 
plasty, kovy alebo sklo) zberné nádoby zabezpečuje obec a nákla-
dy znáša OZV; náklady na tieto zberné nádoby nemôže obec za-
hrnúť do miestneho poplatku. Náklady za zberné nádoby na trie-
dený zber komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozší-
rená zodpovednosť výrobcov znáša obec; obec ich môže zahrnúť 
do miestneho poplatku. Obec bude z miestneho poplatku hradiť 
náklady spojené so zmesovým komunálnym odpadom. Ďalej 
bude obec hradiť náklady za triedený zber zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
Ak bude obec nedôsledne triediť komunálny odpad, na ktorý sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, bude hradiť aj nákla-
dy spôsobené nedôsledným triedením zložiek komunálneho od-
padu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Toto 
je dôležité. Ak obec nezabezpečí dôsledné triedenie odpadu, 
znáša náklady spôsobené nedôsledným triedením hoci za nor-
málnych okolností by ich znášala OZV. Obec bude povinná odde-
liť náklady na činnosti nakladania s odpadom, ktoré znáša obec 
od nákladov na činnosti nakladania s odpadom, ktoré znášajú iné 
subjekty. Obec bude povinná zaviesť množstvový zber drobného 
stavebného odpadu. To znamená, že obyvateľ obce bude platiť za 
drobný stavebný odpad podľa množstva (napr. objem alebo váha).
Obec bude povinná zabezpečiť zber objemného odpadu ale-
bo odpadu s  obsahom škodlivých látok aspoň dvakrát za rok. 
Pre nakladanie s  odpadmi z  obalov a  odpadov z  neobalových 
výrobkov (napr. papier, plast, sklo) budú musieť obce uzatvo-

riť zmluvu výlučne len s  jednou OZV pre obaly. Pokiaľ obec 
zmluvu s  OZV neuzatvorí, bude jej určená OZV zlosovaním.
Podľa nového zákona o  odpadoch budú mať novovzniknu-
té OZV na mestá a  obce značný vplyv a  to na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi obcou a  OZV alebo v  prípade OZV určenej 
zlosovaním na základe kontroly zberu a triedenia odpadov a sta-
novenia rozsahu úhrady nákladov. OZV budú oprávnené kon-
trolovať dôslednosť triedenia zložiek odpadu a  v  prípade, ak 
s týmto nie sú spokojné, môžu navrhnúť obci zmeny, ktoré sú 
povinné obce akceptovať. V  opačnom prípade im OZV totiž 
preplatí len tzv. obvyklé náklady vynaložené na zber odpadu, 
pričom zvyšok bude obec nútená hradiť z miestneho poplatku.
Obec vydala všeobecne záväzné nariadenie (Ďalej len VZN), ktoré 
upravuje, najmä zber a prepravu komunálneho odpadu, nakla-
danie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
biologickým rozložiteľným odpadom. VZN určuje: - na zber plas-
tov žlté zberné nádoby 1100 litrové umiestnené na zbernom mies-
te, interval vývozu 1 x za 14 dní. - na zber skla zelené zberné nádo-
by GAMAp umiestnené na zbernom mieste, interval vývozu 1 x za 
dva mesiace. - na zber papiera modré zberné nádoby 1100 litrové 
umiestnené na zbernom mieste, interval vývozu 1 x za 14 dní. - 
na zber kovov červené zberné nádoby 1100 litrové umiestnené na 
zbernom mieste, interval 1 x za mesiac.  - na šatstvo, textílie a inak 
nešpecifi kované odpady (obuv, hračky…) špeciálne zberné nádo-
by umiestnené na zbernom mieste, interval vývozu 1 x za 14 dní.
Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene 
od ostatných druhov odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpa-
dov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zme-
sový komunálny odpad.
Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do 
zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na 
papier, plasty, kovy a sklo.
Počas celého roka je možné odovzdať veľmi malý elektroodpad do 
zbernej nádoby v budove Obecného úradu.
Elektroodpad z  domácností je možné odovzdať aj počas kalen-
dárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom 
škodlivých látok oprávnenej osobe.
Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníc-
tvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozaria-
dení.
Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len odde-
lene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú sú-
časťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu 
s týmto odpadom.
Použité batérie a  akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu 
z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.
Je zakázané ukladať použité batérie a  akumulátory do zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, 
plasty, kovy a sklo.
Použité prenosné batérie a  akumulátory je možné odovzdať aj 
počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností 
s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.
Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať 
prostredníctvom spätného zberu.
Prenosné batérie – monočlánky je možné odovzdať do zbernej ná-
doby v budove Obecného úradu.
Elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjek-
tom ako oprávneným osobám (napr. pouličným výkupcom).
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými oso-
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bami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odo-
vzdávať do lekárni.
Na území obce sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpa-
du a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje 
systém kalendárového zberu 2 x za rok. 
Systém zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsa-
hom škodlivých látok sa realizuje pristavením veľkokapacitných 
kontajnerov oprávnenou osobou pre jednotlivý druh odpadu na 
miesto dostupné z verejnej komunikácie.
Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov (odpad zo zelene, 
záhrad, parkov, ďalej len BRO) žijúci v rodinných domoch pred-
nostne zhodnocujú odpad zo zelene na vlastných pozemkoch 
domácim kompostovaním. V  prípade väčšieho množstva BRO 
(sezónne čistenie záhrad, zber úrody) len z pozemkov FO, obec 
zabezpečí VOK na tento odpad.
Pokosená tráva z verejnej zelene, cintorína je využitá na kŕmenie 
koní v organizácii LESAN, n.o. v obci Opatovce.
Prieskumom zhodnocovania kuchynského odpadu z domácnos-
tí bolo preukázané, že u 91% občanov dochádza k ekologickému 
zhodnoteniu tohto odpadu v rámci vlastných domácností (vlastný 
chov domácich zvierat). Z uvedeného dôvodu obec nezabezpečuje 
zber kuchynského odpadu z domácností.
Jedlé oleje a tuky (po príprave jedál, nie technické oleje), zbave-
né nečistôt (precedené) v  platových fľašiach je možné odovzdať 
na obecnom úrade, odkiaľ ich zmluvný vývozca odvezie na ďalšie 
spracovanie.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku, po tom 
ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi 
pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na ko-
lesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber 
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Držiteľ starého vozidla je osoba u  ktorého sa vozidlo nachádza. 
Držiteľ vozidla je povinný:
- na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie vozidla z miesta, na 

ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo na-
rušuje estetický vzhľad obce

- umiestniť a  uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo ale-
bo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický 
vzhľad obce.

Nezákonne umiestnený odpad v  obci je možné nahlásiť osobne 
priamo na Obecnom úrade v  Opatovciach, písomne alebo na 
e-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk.
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného 
odpadu a to systémom zberu prostredníctvom oprávnenej osoby 
za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych daniach.
Systém množstvového zberu drobného stavebného odpadu sa 
realizuje pristavením zberných nádob a váhy (prípadne prepočet 
podľa pomerovej tabuľky) oprávnenou osobou na miesto dostup-
né z verejnej komunikácie.
Interval pristavenia zberných nádob oprávnenou osobou obec 
stanovuje na základe žiadosti – oznámenia o vzniku odpadu dr-
žiteľom odpadu.
Drobný stavebný odpad môže odovzdať len fyzická osoba, ktorá 
má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a platí v obci miestny po-
platok za komunálny odpad. Neplatí pre drobný stavebný odpad 
z prevádzok PO a FO – podnikateľov.
Odstránenie väčšieho množstva stavebného odpadu na základe 
stavebného alebo búracieho povolenia, z  prevádzky podnikateľa 
alebo PO je povinný si pôvodca zabezpečiť sám a na vlastné ná-
klady.
Priestupku sa dopustí ten kto: (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

- uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou (§ 13 
písm. a)

- uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh od-
padu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená (§ 81 ods.6 
písm. a)

- zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v  rozpore so zákonom 
(§ 13 písm. b)

- nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2
- koná v rozpore s § 33 písm. b
- nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72
- nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi s demolácií 

v rozpore s § 77 ods. 4
- koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b
- koná v rozpore s § 81 ods. 9
- koná v rozpore s § 81 ods. 13
- neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17
Za uvedené priestupky možno uložiť pokutu do 1500 €. Výnosy 
pokút sú príjmom rozpočtu obce. Priestupky prejednáva obec.
Obec môže uložiť PO alebo podnikateľovi pokutu do výšky 6638 
€, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN, výnosy pokút sú 
príjmom rozpočtu obce.
Podrobnejšie informácie nájdete vo VZN č. 3/2016 o  nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na úze-
mí obce Opatovce, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce 
www.opatovce.sk v časti dokumenty.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku v znení neskorších predpisov.
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami 
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená zo zemou alebo 
ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so 
zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie stroj-
nými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 
stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na 
inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia 
územia, umiestnenie pod zemou.
Drobné stavby majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. 
pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre 
stavbu na výrobu a  skladovanie, pre stavbu na individuálnu re-
kreáciu), nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a  to: 
prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² 
a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, 
zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvie-
ratstva, sauny, úschovne bicyklov a  detských kočíkov, čakárne 
a stavby športových zariadení, podzemné stavby, ak ich zastavaná 
plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žum-
py. Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej 
pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak 
ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a  výška 5 m, napríklad 
sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, oplotenie, prípojky stavieb 
a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých sta-
vieb a  pozemkov a  pripojenie drobných stavieb a  pozemkov na 
rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky 
hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné 
pozemky, priepusty a pod., reklamné stavby, na ktorých najväčšia 
informačná plocha je menšia ako 3 m². Za drobné stavby sa ne-
považujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú 
ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového prie-
myslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc 
kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov 
pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc 
horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových 



OBECNÉ NOVINY OBCE OPATOVCE • Ročník XVI. • Číslo 1 - jún 2016 5

nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom 
(§ 139b ods. 8).
Stavby sa povoľujú stavebným povolením alebo ohlásením. Ohlá-
senie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré 
plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstat-
ne ovplyvniť životné prostredie, pri stavbách elektronických ko-
munikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiest-
ňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 
m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, pri 
prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich 
zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a  výška 4,5 m, pri výmene 
alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich sta-
vieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k  zmene 
stavby. Prílohy pre ohlásenie drobnej stavby podľa stavebného zá-
kona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona sú doklad, ktorým sa preukazuje 
vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná 
zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia, súhlas ostatných 
spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ 
spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa na-
vrhuje umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší, dvojmo jed-
noduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia 
stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými po-
zemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (môže 
vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním), jednodu-

chý technický opis stavby, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, sú-
hlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy (§ 126 a  § 140a stavebného zákona), záväzné stanovisko 
krajského pamiatkového úradu, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa 
má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (§ 32 ods. 12 zá-
kona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení ne-
skorších predpisov), vyhlásenie kvalifi kovanej osoby, že bude za-
bezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; 
(t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru 
alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzde-
lanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak 
stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky, vyjadrenie vlastníka 
susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má pou-
žiť susedná nehnuteľnosť, doklad o zaplatení správneho poplatku 
pre právnickú osobu 30 €, fyzickú osobu 10 €. Stavebník môže 
uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia 
stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 
ods. 2). Priestupku sa dopustí a pokutou do 331 € sa potresce ten, 
kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto 
ohlásenia alebo v rozpore s ním [§ 105 ods. 1 písm. a)]. Stavebný 
úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 13 277 € právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje 
drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo 
v rozpore s ním [§ 106 ods. 1 písm. a)].

Vianočná besiedka
Trocha sa vrátime do minulého roka, na Zlatú nedeľu 

20.12.2015 sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovciach 

na Vianočnej besiedke. Vianočnou besiedkou sme sa priblížili 

atmosfére Vianoc. V programe sa predstavili deti z Materskej 

školy pod vedením pani riaditeľky Lenky Bulkovej, deti z Opa-

toviec v scénke o narodení Ježiška a koledy zaspieval Spevác-

ky súbor Opatovčan. Na občerstvenie boli pripravené koláče 

a vianočný punč.
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Detský karneval 
Posledná januárová nedeľa 2016 v Kultúrnom dome v Opa-

tovciach patrila deťom. V pestrých maskách princezien, víl, 

kovbojov a zvieratiek sa deti zabávali na karnevale. O zábavu 

a hry sa postarali dve vodníčky, ktoré deti vyskúšali aj zo zna-

lostí o našej obci a našom obecnom erbe. Hudbu ako každý 

rok aj teraz zabezpečil Richard Bulko. Na občerstvenie bol pre 

deti pripravený čaj. Všetkým chutil, lebo pri zábave a tanci po-

riadne vysmädli. Na záver každá maska dostala darček, ktorý 

zabezpečil Obecný úrad v spolupráci s pani Martou Šulekovou.

2. Obecná zabíjačka 
6.februára 2016 sa uskutočnila 2. obecná zabíjačka. Od samého 

rána sa pri kotloch vrteli usporiadatelia – Spevácky súbor Opa-

tovčan. Počasie podujatiu prialo a okolo obeda sa na všetkých 

začalo usmievať slniečko. K fašiangom neodmysliteľne patria aj 

šišky, fánky, koláče. Aj tieto v hojnom počte pripravili členky spe-

váckeho súboru. K dobrej nálade prispeli zabíjačkové špeciality, 

ktoré rozvoniavali široko – ďaleko a hudba a spev. Kto prišiel, ur-

čite neobanoval. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave 

a priebehu podujatia a sponzorom: PD Trenčín – Soblahov, Ró-

bert Repa – prevádzkovateľ pohostinstva v Opatovciach.
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Fašiangy, Turice, Veľká noc ide... 
Občania našej obce sa s fašiangom rozlúčili sprievodom masiek po 

obci. Členovia Speváckeho súboru Opatovčan a mnohí občania, 

sa v maskách vydali po uliciach našej obce, za zvukov živej hud-

by v podaní Jozefa a Jána Horňáka a Jána Zemánka. Neobišli ani 

jednu ulicu. Pri zastavení sprievodu obyvatelia rodinných domov 

pohostili účastníkov sprievodu pálenkou a neraz sa ušlo do košíka 

aj kúsok slaniny či klobásy, za čo ich masky vyzvŕtali v tanci. Sprie-

vod skončil v sále kultúrneho domu, kde sa ešte rozprúdila živá 

zábava. Verím, že touto akciou sme začali novú fašiangovú tradícii 

v našej obci Opatovce.

Z činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Opatovce 
Organizácia vznikla 10.mája 2015, k dnešnému dňu má 33 členov. 

Najstaršie členka p. Božena Šuleková v mesiaci február oslávila 

krásnu 80-tku, ku ktorej jej dodatočne želáme pevné zdravie, elán 

do ďalšieho života a veľa radostných chvíľ v kruhu svojej rodiny.

Pojmy „starý človek“ a „starobný dôchodca“ nevystihuje správnu 

podstatu života tejto skupiny obyvateľstva. Je vhodné – i pre ľudí 

z tejto skupiny – udržiavať široké priateľské vzťahy, chodiť do rôz-

nych klubov, zapájať sa do aktivít poriadaných v ich blízkom okolí.

A tak sme si povedali, že skrášlime prostredie pri viacúčelovo 

športovom ihrisku, kde plánujeme tráviť naše voľné chvíle pri 

posedeniach v prírode, opekačkách. Dňa 6. a 7. apríla 2016 sme 

zorganizovali brigády a vysadili stromčeky, na brigádach sa zú-

častnilo 15 ľudí z našej organizácie Jednota dôchodcov Slovenska, 

ZO Opatovce.

Naša vďaka patrí fi rme Johnson Controls Trenčín, ktorá nám na 
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kúpu sadeníc stromčekov poskytla nenávratný fi nančný príspevok 

a tiež pomoc vo forme brigádnikov. Ďakujeme Jánovi Dohňan-

skému, ktorý sponzorsky poskytol kolíky k sadeniciam stromov. 

Zároveň ďakujeme i pani starostke Janke Horňákovej za pomoc 

pri uvedenej akcii.

V máji členovia jednoty dôchodcov vybudovali v areáli športo-

viska ohnisko, ktoré bude slúžiť na stretnutie občanov obce pri 

opekačke. Ďakujeme Petrovi a Želmíre Bulkovým, ktorí najviac 

prispeli k realizácii diela.  Veríme, že vybudované ohnisko prispeje 

k rozvoju medziľudských vzťahov v našej obci a zároveň veríme, že 

nik nebude úmyselne tieto vybudované dielka poškodzovať. 

Z pripravovanej činnosti dávame do pozornosti: akcia ofi ciálneho 

otvorenia vysadeného priestoru a ohniska pri športovom ihrisku  

na konci augusta, prednáška na zdravotnú tému v septembri, te-

matický zájazd, návšteva termálneho kúpaliska. 

Zároveň dávam do pozornosti chystaný zájazd Speváckym súbo-

rom Opatovčan do Podhájskej, ktorého sa môžete zúčastniť. Pri-

hlásiť sa treba na Obecnom úrade v Opatovciach, poplatok je 15 €.

Výbor JD ZO Opatovce Vás pozýva, aby ste prispeli dobrými ná-

padmi na rozšírenie činnosti našej organizácie. 

Marta Bulková, predseda ZO JDS

Stavanie mája
Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred 

svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi a  chorobami. Máj 

symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala 

májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje 

stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako 

istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene 

vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes.

Máj je niekoľko metrov vysoký strom, väčšinou smrek alebo bre-

za, ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami. 

V predvečer prvého mája chlapci stavajú svojim vyvoleným diev-

čatám pod okná máje, ktoré symbolizujú ich vážny záujem. Strom 

samozrejme musí aj pekne vyzerať, krivý alebo rozkošatený by bol 

rovnako hanbou pre dievča ako aj pre chlapca. Táto tradícia je zvy-

čajne sprevádzaná aj spevom a tancom, chlapci dievčatá poriadne 

vytancujú a  dievčatá im za to nalejú niečo dobré na posilnenie. 

Iný kraj, iný mrav: Na Slovensku sa májové tradície líšia od re-

gióna k regiónu. Čo sa týka stavania májov, na Orave je typickým 

zvykom darovanie hrablí dievčaťu, o ktoré má chlapec záujem. Ak 

dievča hrable príjme, je to znak, že záujem je obojstranný. Na Lip-

tove zase chlapci sadia máje na Turíce. Ak sa dievčaťu máj páčil, 

poslala chlapcovi pierko z rozmarínu alebo iných kvetov. Súhla-

som chlapcových rodičov bola stuha do vlasov. V  Štrbe chlapci 

sadili dievčatám pod okná najčastejšie červený smrek, avšak tým 

hrdým skôr brezy alebo osiky. Za sadenie májov si chlapci od diev-

čat vyslúžili košele či šatky. Vo Východnej si túto tradíciu pripo-

mínajú pravidelne každý rok. Chlapci stavajú dievčatám pod okná 

máje a na druhý deň chodia v krojoch po dedine. Spievajú, tancujú 

a v tejto dobrej nálade navštevujú domy, pred ktoré deň predtým 

postavili máje.
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Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Ostá-

va len dúfať, že ju bude mať v budúcnosti kto udržiavať aj pre ďal-

šie generácie.

Aj v našej obci sa stavanie mája stalo tradíciou, pri ktorej sa zídu 

občania, vyzdobia máj krepovými stužkami, s očakávaním sledujú 

postavenie mája a potom si posedia v dobrej nálade pri pesničke. 

O piesne sa postaral Spevácky súbor Opatovčan, na máj si pripili 

pohárikom pálenky od starostky obce a potom si pochutili na gu-

láši, ktorý pripravil prevádzkovateľ pohostinstva (o kvalitu gulášu 

sa postaral František Margorín). Pekné počasie prispelo k príjem-

nej a veselej atmosfére tohto podujatia.

Úspech našich detí
Aj v našej malej obci Opatovce sú šikovné deti, ktoré milujú tanec. 

Po ťažkých tréningoch prichádzajú prvé úspechy. Ema Zvadzano-

vá, Nina Zhanačová a Daniel Struhár patria medzi tých, ktorí majú 

doma medaile alebo poháre, ako odmenu za víťazstvo v  súťaži. 

Tancujú v Tanečnej skupine KORZO, ktorá sídli v Trenčíne a ve-

nuje sa modernému tancu a HIP-HOPU. Zúčastňujú sa na rôznych 

vystúpeniach a súťažiach. 30. 04. 2016 sa konala súťaž v Trenčíne, 

kde získali mnoho ocenení a Ema Zavadzanová sa dostala so svo-

jím sólo vystúpením na celoslovenskú súťaž v Žiari nad Hronom, 

kde sa umiestnila na treťom mieste. Na súťaži v Malackách, v silnej 

konkurencii si Ema Zavadzanová vybojovala striebornú medailu. 

Naše deti robia radosť svojím rodičom, trénerovi, ale predovšet-

kým sebe, lebo robia niečo čo ich napĺňa a výhry a ocenenia sú 

plodmi ich snaženia a šikovnosti a samozrejme aj pevnej vôle. Že-

lala by som aj ostatným deťom, aby našli činnosť - aktivitu, ktorá 

ich bude baviť a robiť im radosť, aby svoj voľný čas nepremrhali len 

bezcieľným sa potuľovaním vonku, nie práve správnou činnosťou, 

alebo len sedením pri počítačoch.

Monika Zavadzanová

Spevácky súbor Opatovčan 

- Stretnutie pri ohnisku
V  piatkový podvečer, 3. júna 2016, sa členovia Speváckeho sú-

boru Opatovčan stretli v  športovom areáli v  pekne upravených 

priestoroch. Posedeli sme pri občerstvení, o ktoré sa postarali ši-

kovné gazdinky zo súboru, pri dobrom vínku, a to všetko prispelo 

k dobrej nálade a pohode. Zanedlho sa po okolí niesli pesničky za 

doprovodu harmoniky. Keď sa zotmelo, chlapi zapálili oheň v no-

vopostavenom ohnisku, ohník rozháňal nočný chlad. Keď sme sa 

rozchádzali, skonštatovali sme, že posedenie bolo vydarené a ur-

čite si ho zopakujeme, pretože je veľká škoda nechať tak pekne 

upravené a zveľadené prostredie prázdne.              Janka Chorvátová

Úprava pozemku

pri obecnom úrade
Na základe nájomnej zmluvy na pozemok oproti budove 

Obecného úradu v Opatovciach, obec pristúpila k jeho úpra-

ve. Vyčistila pozemok od zostatkov stavby a využitím betó-

nových kociek, ktoré zostali po likvidácii chodníka k Váhu, 

vybudovala plochu, ktorú bude využívať obecný úrad. Ostat-

ná časť pozemku bola vyrovnaná hlinou a zasadením trávy 

vznikla plocha, ktorá prispeje k zlepšeniu vizuálneho pohľa-

du na obec. S minimálnymi nákladmi došlo k zlepšeniu cel-

kového vzhľadu obce.
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Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Dobrovoľný hasičský zbor, už funguje tretím rokom, pričom 

okrem protipožiarnej ochrany, pomáha obci aj pri organizovaní 

kultúrnych akcií a  úprave prostredia obce. Na deň detí sa nám 

podarila zorganizovať ukážka profesionálnej hasičskej techniky, 

za čo by sme chceli poďakovať profesionálnym hasičom z Tren-

čína. Okrem výpomoci obci, sme sa už tretím rokom podieľali na 

organizácii folklórneho festivalu vo Veľkých Bierovciach v areáli 

záhradného centra p. Bolecha, a tento rok budeme robiť hasičský 

dozor na letnom festivale na opatovských rybníkoch.

Náš hasičský zbor sa okrem akcií zúčastňuje aj na školeniach od 

Mestských hasičov v Trenčíne. Vďaka týmto školeniam máme väč-

šinu ľudí vyškolených pre hasičský dozor, od čoho majú aj osved-

čenie. Tento rok sa bohužial nebudeme zúčastňovať aktívne súťaží, 

pretože sme začali s repasom našej PPS 12. Taktiež sa snažíme stále 

dopĺňať vybavenie hasičskej zbrojnice, dokupujú sa potrebné veci 

pre čo najväčšiu súčinnosť s profesionálnym hasičom, v prípade 

požiaru alebo prírodnej katastrofy. Tento rok plánujem taktické 

cvičenie s Hasičským zborom z Veľkých Bieroviec, aby sme boli 

stopercentne koordinovaný. Taktiež ani tento rok nemôže chýbať 

znovu obnovená tradícia Anna bálu, ktorý už tretí rok organizuje-

me a na ktorý Vás srdečne pozývame.

Na záver by som rád poďakoval hasičom z Trenčína, taktiež sta-

rostke Janke Horňákovej a v neposlednom rade aj naším sponzo-

rom pánovi Dohňanskému, pánovi Bolechovi a pánovi Janásovi za 

podporu a pomoc pri riešení organizačných vecí.

Ing. Benjamím Vasko

Doplnok č. 1 Územného plánu obce Opatovce
Obec pripravuje Doplnok č. 1 Územného plánu obce Opatovce, 

ktorý rieši využitie územia predovšetkým na individuálnu bytovú 

výstavbu a ďalšie využitie územia pre rozvoj obce. Obci sa poda-

rilo získať na spracovanie tejto územnoplánovacej dokumentácie 

dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR.

Cykolotrasa
Rozčarovaním bolo stretnutie na TSK, kde sme sa dozvedeli, že 

tak veľmi prezentovaná cyklotrasa, ktorú pripravuje TSK mení 

trasu oproti pôvodnému návrhu a z Trenčína do Nového Mesta 

Nad Váhom povedie nie po ľavobrežnej hrádzi rieky Váh, ale 

po druhej strane, okolo derivačného kanála. Táto zmena bola 

odôvodnená čerpaním európskych fondov a majetko-právny-

mi vzťahmi k pozemkom. Pre obce Opatovce, Veľké Bierovce, 

Trenčianske Stankovce, Krivosúd Bodovka a  Beckov to bola 

zmena, ktorá zmarila nádeje občanov týchto obcí o využíva-

ní cyklotrasy na cestu do práce a  voľnočasové aktivity. Obec 

Opatovce má vypracovanú projektovú dokumentáciu na úpra-

vu hrádze na cykloturistickú trasu z  Opatoviec do Trenčína. 

Starostka obce zvolala pracovné stretnutie dotknutých inštitú-

cií SVP, š.p. Piešťany, Mesto Trenčín, a podnikateľské subjek-

ty, ktoré vykonávajú činnosť na území pri tejto trase. Snahou 

stretnutia bolo hľadať možnosti ako zrealizovať predmetnú 

stavbu. Vzhľadom na to, že podnikatelia sa stretnutia nezú-

častnili, zástupcovia SVP, š.p. Piešťany, Mesta Trenčín a obce 

Opatovce skonštatovali, že nemajú k  dispozícii dostatok fi -

nančných prostriedkov na krytie nákladov na vybudovanie tej-

to stavby. Obec Opatovce sa neprestane snažiť hľadať možnosti, 

ako by bolo možné stavbu cykloturistickej trasy z Opatoviec do 

Trenčína zrealizovať. Chcem požiadať občanov, ktorí by mohli 

v tomto pomôcť, alebo mali dobré nápady, aby spolupracovali 

s obcou a možno spoločným úsilím sa nám dielo podarí zrea-

lizovať. Držme si palce!
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Program rozvoja vidieka SR  2014 – 2020
Na základe vypísanej výzvy z  Programu rozvoja vidieka SR 

na roky 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych sídlach, podopatrenie 7.2  – Podpora na 

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všet-

kých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií 

do energie z  obnoviteľných zdrojov a  úspor energie, aktivita 

1- výstavba a  rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, 

mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových za-

stávok, podala obec Opatovce žiadosť o nenávratný fi nančný 

príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie od hasičskej 

zbrojnice smerom na novú trafostanicu. Finančne bol tento 

projekt obmedzený, nemohol presiahnuť čiastku 100 000 €. 

Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu, aby mohla 

tieto fi nancie využiť čo najúčinnejšie. Budeme dúfať, že sa nám 

podarí tento fi nančný príspevok získať, čo by pomohlo k cel-

kovému zlepšeniu stavu miestnych komunikácií v našej obci.

POZVÁNKY

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 

V OPATOVCIACH 

všetkých srdečne pozýva na 

ANNA BÁL 
23.júla 2016 

do areálu pri športovom ihrisku v Opatovciach. 

V programe vystúpi 

Spevácky súbor Opatovčan, 

do tanca bude hrať kapela 

VÁHOVANKA.

PREVÁDZKOVATEĽ POHOSTINSTVA 

pozýva na 

HODOVÚ ZÁBAVU 

17. septembra 2016 
do Kultúrneho domu v Opatovciach. 

Do tanca a na počúvanie hrá 

HS RADOVANKA.

Spevácky súbor Opatovčan organizuje 

ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO 

DO PODHÁJSKEJ 

20. augusta 2016. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Opatovciach do 20.07.2016, poplatok je 15 €. 

V poplatku je zahrnutá doprava, vstup na kúpalisko, koncert Speváckeho súboru Opatovčan 

v areáli kúpaliska.

Poďakovanie
Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu Lenke Bulkovej, ktorá odchádza z postu 

riaditeľky Materskej školy vo Veľkých Bierovciach. 

Prajeme jej veľa zdravia a úspechov v pracovnom i súkromnom živote. 

Janka Horňáková, starostka obce Opatovce 

a poslanci Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
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TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce ukončil dňa 

12. 6. 2016 súťažný ročník 2015/2016 v kategóriách dospelých 

a žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného futbalové-

ho zväzu Trenčín (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a Myja-

va) 6. ligu, v ktorej obsadili rovnako ako pred rokom konečné 7. 

miesto so ziskom 46 bodov a aktívnym gólovým skóre 69 : 56. 

V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme získali o 2 body 

viac, skórovali sme o 9 gólov viac a inkasovali o 5 gólov viac 

ako v minulej sezóne. Konečným umiestneným naši futbalisti 

opäť potvrdili skutočnosť, že patria medzi kvalitné a popredné 

mužstvá v súťaži. Najlepšími strelcami sa stali Lukáš Breznický 

s 24 gólmi a Tomáš Sivák s 13 gólmi, pričom obaja útočníci dali 

spolu viac ako polovicu všetkých gólov celého mužstva. Nastá-

vajúca sezóna začína prvým majstrovským zápasom 7. augusta 

2016. Tréningový proces sa začne 6. júla a počas neho odohrá-

me tri prípravné zápasy s Chocholnou- Velčicami, Drietomou 

a Hrádkom. Do súčasného kádra pribudnú Pavol Bulko (ná-

vrat z Trenčianskych Stankoviec) a Ondrej Breznický (návrat 

z Koše).

Pred rokom sme na týchto stránkach uviedli predpoklad, že 

naši žiaci budú napredovať pri zlepšovaní svojich futbalových 

schopností a zručností s nádejou na lepšie výsledky. Táto prog-

nóza sa nám naplnila, pretože žiaci obsadili vo svojej súťaži 

starších žiakov 5. liga skupina A konečné 4. miesto so ziskom 

35 bodov s aktívnym skóre 71 : 57. V porovnaní s minulou se-

zónou sa zlepšili o 6 miest, získali o 25 bodov viac, strelili o 31 

gólov viac a  inkasovali o 81 gólov menej!!! Počas jarnej časti 

súťaže sa im podarilo z 9 zápasov až sedem vyhrať, raz remi-

zovať a iba jedenkrát prehrať. Najlepším strelcom sa suverénne 

stal Dominik Ondrášek s 35 gólmi, čo znamenalo takmer po-

lovicu všetkých gólov družstva. Za ich zlepšenými výkonmi je 

skutočnosť, že pod vedením trénerov Milana Gabriša, Mareka 

Ondráška, Milana Fabiana a Roman Kadáka žiaci trénovali od 

januára až trikrát do týždňa. Medzi žiakmi obec reprezentujú 

Peťo a Maťo Marchotovci, Adam Mondek, Damian Kendrala, 

ku ktorým sa pridali aj dievčatá Diana Bujná, Viktória Ken-

dralová a  Barbora Komorovská. Družstvo žiakov z  dôvodu 

prechodu do dorasteneckej kategórie opúšťajú Dominik On-

drášek, Samuel Fabian a  Tomáš Kadák. Posledné dva zápasy 

žiaci odohrali v nových dresoch, ktoré boli zakúpene vďaka fi -

nančnej podpore oboch obcí Opatovce a Veľké Bierovce. Toto 

cestou chceme poďakovaťaj rodičom, ktorí po celý rok podpo-

rovali našich chlapcov a dievčatá v ich futbalovom raste počas 

tréningov, zápasov a pomáhali aj so zabezpečením dopravy na 

zápasy.

Aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky a videá o našom 

futbale si môžete nájsť na našej internetovej stránke http://fut-

balbierovceopatovce.sk/news.php. Všetky ofi ciálne výsledky, 

zostavy, strelci, žlté a červené karty obidvoch futbalových druž-

stiev sa nachádzajú ihneď po ich skončení zápasu na interneto-

vých stránkach Slovenského futbalového zväzu. Dospelí hrajú 

6. ligu Oblastného futbalového zväzu Trenčín (ďalej len „ObFZ 

Trenčín“), ich výsledky sa nachádzajú na http://obfz-trencin.

futbalnet.sk/sutaz/1028/ a informácie o výsledkoch žiakov hra-

júcich 5. ligu starších žiakov U15 – Sk A ObFZ Trenčín sa na-

chádzajú na http://obfz-trencin.futbalnet.sk/sutaz/1036/.

Ďalšou novinkou je založenie občianskeho združenia futba-

lového klubu TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIE-

ROVCE - OPATOVCE. Aj to je jeden zo spôsobov ako zlepšiť 

podmienky futbalu v obci. Ďakujeme všetkým, ktorí prostred-

níctvom poukázania 2 % z daňového priznania pre fyzické oso-

by podporili činnosť klubu.

Na záver odkaz pre všetkých, ktorí sledujú naše výkony: „Nik-

dy neprehrávame, buď vyhráme, alebo sa učíme.“ Platí to nie-

len pre futbal, ale pre všetko, čo človek robí.

Mgr. Roman Kadák

Štafetový beh naprieč Slovenskom
Dňa 5. júna 2016 sa bežal cez našu obec Štafetový beh naprieč 

Slovenskom, ktorý odštartoval 3.júna 2016 v Košiciach a kon-

čil 5. júna 2016 v Bratislave na Zlatých pieskoch. Bol to nultý 

ročník a organizátorom bola spoločnosť Th e RUN, spol.s.r.o., 

Bratislava. 37 etapa tohoto behu mala názov Váh a bežala sa 

z Trenčína od budovy VUC na hrádzu Váhu a po hrádzi sme-

rom na Opatovce, cez mosty cez rieku Váh a Biskupický kanál 

na ceste I/50 a naspäť pozdĺž Biskupického kanála. Cieľ etapy 

bol pri novom moste v Trenčíne. Cez našu obec bežali účastní-

ci v časovom rozmedzí 5,30 h. - 7,00 h.


