
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 27.02.2007 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Územný plán obce – vystúpenie zhotoviteľa SK – Valencia, s.r.o. Považská Bystrica 
5. Schválenie zmluvy o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec  
6. Schválenie Stanov Združenia obcí Mikroregión Inovec 
7. Ukončenie zasadnutia 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Z dôvodu čerpania dovolenky pani Vraždovej, ktorá je určená ako zapisovateľka na celé 
volebné obdobie, na dnešnom zasadnutí OcZ bude  zapisovateľkou Monika Ernestová 
overovatelia: Bc. Iveta Mondeková, Bystrík Horňák 
3. Schválenie programu zasadnutia       
Program zasadnutia doplnený bol schválený. 
4. Územný plán obce – vystúpenie zhotoviteľa SK – Valencia, s.r.o. Považská Bystrica 
Zhotoviteľ územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce SK – Valencia, s.r.o. 
zastúpený Ing. Vaculčíkovou oboznámil poslancov OcZ o spracovaných stupňoch ÚPN 
a o príprave návrhu Územného plánu obce. Vyzvala poslancov ku spolupráci na  podnetoch 
ku spracovaniu územného plánu obce. Riešila možnosti zapracovania požiadaviek poslancov 
OcZ do územného plánu obce.  
5. Schválenie zmluvy o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec  
Na základe uznesenia č. 9/2007, ktorým  Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup obce 
Opatovce do Združenia obcí Mikroregión Inovec, na podporu medziobecnej spolupráce 
a koordináciu územia mikroregiónu pre využitie finančných zdrojov, bola vypracovaná 
Zmluva o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec. Zmluva rieši základné ustanovenia, 
členstvo v združení, orgány zduženia. 
6. Schválenie Stanov Združenia obcí Mikroregión Inovec 
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec sú stanovy 
združenia. Stanovy združenia konkretizujú právne pomery združenia, jeho ciele, členstvo 
a práva a povinnosti členov, orgány združenia, majetok združenia.  
Delegáti na snem: Janka Horňáková, Bc. Mondeková  
7. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 
 V Opatovciach, dňa 27.02.2007    
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
Zapísala: Monika Ernestová 
 
Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková      ........................... 
                             Bystrík Horňák          .......................... 



Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

 
konaného dňa 27.02.2007 

       
 
      Uznesenie č. 14/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e              

      zmluvu o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec a Stanovy Združenia obcí  
      Mikroregión Inovec 
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
      
 
 
 
 
 
 
      V Opatovciach, dňa 27.02.2007    
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
 
        
 
 
 
      Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková      ........................... 
                                  Bystrík Horňák           .......................... 


