Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 31.01.2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Rokovanie so spoločnosťou AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom - informácia
6. Správa hlavnej kontrolórky
7. Poriadok odmeňovania – schválenie
8. Schválenie odmeny poslancom OcZ
9. Schválenie odmeny zástupkyni starostky obce
10 Vnútorná smernica č. 1/2007 – vedenie pokladnice - schválenie
11 Plán stavebných prác v obci na rok 2007 - schválenie
12 Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci na rok 2007 - schválenie
13. Vstup obce do združenia „Mikroregión Inovec“ – schválenie
14. Menovanie komisie OcZ na ochranu verejného záujmu
14a.Žiadosť Obce Veľké Bierovce o finančný príspevok
15. Vymáhanie pohľadávky od obce Kostolná – Záriečie - informácia
16. Rôzne: - organizačné a vecné zabezpečenie karnevalu detí
17. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
zapisovateľka: pre celé volebné obdobie 2006 –2010: Jana Vraždová
overovatelia: Monika Ernestová, Bc. Iveta Mondeková
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia doplnený o bod 14a bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 44/2006
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj časti parcely č. 569/2 vo výmere 10 007 m2 (podľa geometrického plánu parcely č.
244/21, 38, 18, 17, 16, 33, 57), Agrokombinátu, a.s. Veľké Bierovce ktorú v skutočnosti
užíva za ponúkanú cenu 120 Sk/m2,
odporúča
rokovať s Agrokombinátom,a.s. Veľké Bierovce o možnosti navýšenia ceny za m2
predmetnej časti parcely
Na základe uznesenia OcZ som Agrokombinátu, a.s. Veľké Bierovce zaslala výpis z
uznesenia OcZ zo dňa 29.11.2006 č.44/2006 a listom č. 2006/556 som Agrokombinát,
a.s. Veľké Bierovce vyzvala k stanoveniu termínu na opätovné rokovanie k možnosti
predaja uvedeného pozemku. Dňa 08.01.2007 bol na Obecný úrad Opatovce doručený list
č.73/2007, v ktorom nás Agrokombinát, a.s. Veľké Bierovce informuje o tom, že ku dňu
30.11.2006 bola podpísaná zmluva o prevode vlastníctva k pozemkom a nehnuteľnostiam,

to znamená aj k predmetnému pozemku, na spoločnosť AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto
nad Váhom. Listom č. 2007/20 zo dňa 09.01.2007 som oslovila AGRONOVAZ, a.s. Nové
Mesto nad Váhom, v ktorom som spoločnosť vyzvala k predloženiu nájomnej zmluvy na
uvedený pozemok, a navrhla im v zmysle uznesenia OcZ č. 44/2006 rokovanie
k prípadnému predaju predmetného pozemku. Dňa 25.01.2007 sa uskutočnilo vstupné
rokovanie Obce Opatovce a spoločnosti AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom.
O priebehu rokovania Vás budem informovať v samostatnom bode dnešného zasadnutia
OcZ.
5. Rokovanie so spoločnosťou AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom –
informácia
AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom ako nový vlastník nehnuteľnosti v katastri
obce Opatovce predloží OcZ návrh Nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré užíva a sú vo
vlastníctvom obce Opatovce. Taktiež predloží návrh na odkúpenie predmetných
pozemkov. Dňa 30.01.2007 bol na OcÚ Opatovce doručený návrh nájomnej zmluvy
a návrh na odkúpenie predmetných pozemkov.
Bc. Iveta Mondeková – vzhľadom na to, že poslanci OcZ potrebujú čas na podrobnejšie sa
oboznámenie s ponúkanými možnosťami, navrhujem presunúť tento bod na ďalšie
rokovanie OcZ.
6. Správa hlavnej kontrolórky
Vzhľadom na to, že starostka obce bola opätovne zvolená do funkcie, nevyhotovoval sa
zápis o odovzdaní a prevzatí majetku, keďže štatutár zostal nezmenený. Inventarizácia
majetku bude vykonaná v zmysle zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a Smernice č. 6/2003 K vykonaniu inventarizácie majetku obce
v predpísanom dvojročnom intervale k 31.12.2007.
7. Poriadok odmeňovania – schválenie
Na základe §11 odst.4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladáme návrh na vydanie, po prerokovaní s odborným orgánom
Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce Opatovce.
8. Schválenie odmeny poslancom OcZ
Na základe Poriadku odmeňovania navrhujem schváliť odmenu poslancom 400 Sk.
Bc. Iveta Mondeková – navrhujem zvýšiť odmenu poslancom z dôvodu zatraktívnenia
tejto funkcie a motivácie na jej vykonávanie.
9. Schválenie odmeny zástupkyni starostky obce
Na základe Poriadku odmeňovania navrhujem schváliť odmenu zástupkyni starostky obce
vo výške 1000 Sk.
10. Vnútorná smernica č. 1/2007 – vedenie pokladnice - schválenie
Na základe § 11 odst.4 písmeno g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92 z 11.12.2003
predkladáme návrh na vydanie vnútornej smernice č.1/2007 Vedenie pokladnice
11. Plán stavebných prác v obci na rok 2007 - schválenie
Predkladáme plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2007
12. Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci na rok 2007 - schválenie
Predkladáme plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci Opatovce na rok 2007
13. Vstup obce do združenia „Mikroregión Inovec“ – schválenie
Na základe potreby vytvoriť mikroregión z dôvodu medziobecnej spolupráce
a koordináciu územia mikroregiónu pre využitie finančných zdrojov (fondy EU) sa
rozhodli obce Trečianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Mníchová Lehota,

Selec, Veľké Bierovce, Opatovce a Krivosúd – Bodovka vytvoriť Združenie obcí –
mikrorgión Inovec. Názov vyplýva s geografického umiestnenia mikroregiónu, všetky
obce sa nachádzajú pod vrchom Inovec, ktorý je pre našu oblasť charakteristický a známy.
Členský príspevok pre rok 2007 je navrhnutý vo výške 10 Sk na obyvateľa. Finančné
prostriedky z členských príspevkov sú výlučne majetkom združenia a môžu sa použiť len
na výdaje súvisiace s činnosťou združenia.
14. Menovanie komisie OcZ na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu komisia
V zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov menujem Komisiu obecného zastupiteľstva v Opatovciach na
ochranu verejného záujmu pozostávajúcu z poslancov OcZ: Bc. Iveta Mondeková,
Monika Ernestová, Bystrík Horňák. Následne si komisia spomedzi seba zvolila predsedu:
Bc. Ivetu Mondekovú.
14a. Žiadosť Obce Veľké – Bierovce o finančný príspevok pre MŠ.
Starosta obce Veľké Bierovce predložil na Obecný úrad Opatovce žiadosť o finančný
príspevok na vybavenie triedy v Materskej škole nábytkom. Nábytok je potrebné zakúpiť
z dôvodu opotrebovanosti a zlého stavu existujúceho nábytku. Cena nábytku je cca
20000.- Sk. Vzhľadom na to, že MŠ navštevujú aj deti z našej obce, navrhujem prispieť na
vybavenie triedy nábytkom finančnou čiastkou 10 000.- Sk, aby boli pre deti vytvorené
adekvátne podmienky pre pobyt v škôlke.
15. Vymáhanie pohľadávky od obce Kostolná – Záriečie - informácia
Dňa 30.08.2006 bol na Obecný úrad v Opatovciach doručený Rozsudok v mene
Slovenskej republiky, v ktorom Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že žalovaný – Obec
Kostolná – Záriečie je povinný zaplatiť žalobcovi – Obci Opatovce sumu 408 682 Sk –
priznaný záväzok s 12.5 % ročným úrokom z omeškania a náhradu trov konania. Obec
Kostolná – Záriečie sa proti rozsudku odvolala na Krajský súd v Trenčíne. Dňa
23.01.2007 bolo pojednávanie na Krajskom súde v Trenčíne. Krajský súd v Trenčíne
potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v plnom rozsahu. Po doručení rozhodnutia z
Krajského súdu, bude právnym zástupcom obce Opatovce vystavený platobný príkaz pre
Obec Kostolná - Záriečie na úhradu hore vyčíslenej sumy.
16. Rôzne: - organizačné a vecné zabezpečenie karnevalu detí
dátum konania: 18.02.2007 o 15,00 h
17. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 31.01.2007
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková
Monika Ernestová

...........................
..........................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 31.01.2007
Uznesenie č. 1/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o vstupnom rokovaní so spoločnosťou AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad
Váhom, uznesenie k preloženým ponukám odsúhlasí OcZ na budúcom zasadnutí
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky
hlasovanie: za – 2
proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce Opatovce
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu poslancom OcZ v Opatovciach vo výške 500 Sk
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 5/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu zástupkyni starostky obce vo výške 1000 Sk
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 6/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vnútornú smernicu č.1/2007 Vedenie pokladnice
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2007
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kultúrno-spoločenských podujatí v obci Opatovce na rok 2007
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vstup obce Opatovce do Združenia obcí Mikroregión Inovec na podporu medziobecnej
spolupráce a koordináciu územia mikroregiónu pre využitie finančných zdrojov
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
členský príspevok na činnosť Združenia obcí Mikroregión Inovec v roku 2007 10 Sk na
obyvateľa
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 11/2007
Obecné zastupiteľstvo
zvolilo
Bc. Ivetu Mondeková za predsedu Komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na
ochranu verejného záujmu
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 12/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný príspevok 10 000.- Sk na vybavenie triedy Materskej školy Veľké Bierovce
nábytkom
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o vymáhaní pohľadávky od obce Kostolná - Záriečie
hlasovanie: za – 2
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 31.01.2007
Janka Horňáková
starostka obce

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková
Monika Ernestová

...........................
...........................

