Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 28.03.2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
6. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom - informácia
7. Zmluva o finančnom príspevku – TJ Veľké Bierovce – Opatovce - schválenie
8. Zmluva o finančnom príspevku – MŠ Veľké Bierovce – Opatovce - schválenie
9. Kronika obce Opatovce rok 2006 – schválenie textu
10. TVK, a.s. Trenčín – informácia o rozhodnutí MŽP SR o pozastavení projektu
11. Združenie obcí Mikroregión Inovec – informácia
12. Dodatok č.1 k Smernicič.6/2003 K vykonaniu inventarizácie majetku obce
13. Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2006 na vedenie účtovníctva
13a.Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce
14. Ukončenie nájmu s Farským úradom Veľké Bierovce a prevádzkovateľkou predajne
potravín pani Laurincovou– informácia
15. Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie stavania mája 29.04.2007 o17,00 h.
- zmena v personálnom obsadení
- protipožiarna hliadka
- digitálna pasportizácia hrobových miest
16. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
overovatelia: Monika Ernestová, Bc. Iveta Mondeková
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia doplnený o bod 13a, v bode rôzne o: protipožiarna hliadka a digitálna
paspotrizácia hrobových miest, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Všetky uznesenia prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje
a berie na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce – predkladá hl. kontrolórka
obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2006
schválený OcZ, zostavený ako vyrovnaný. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli
použité v súlade s ich účelom. Príjmy v roku 2006 boli v objeme 2 119 tis. Sk, výdavky
2 086 tis.Sk. Prebytok hospodárenia činí 33 tis. Sk. Prebytok hospodárenia je navrhnutý
použiť na tvorbu rezervného fondu.
V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov má obec finančne usporiadané svoje hospodárenie k fyzickým a právnickým
osobám, k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a k rozpočtom iných obcí a VÚC.
Záverečný účet bol pred schválením zverejnený 15 dní v obci spôsobom obvyklým – na
úradnej tabuli.
Navrhujem, aby OcZ prijalo uznesenie, že schvaľuje záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
6. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom – informácia
Na základe uznesenie č. 1/2007 zo zasadnutia OcZ dňa 31.01.2007 Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie informáciu o vstupnom rokovaní so spoločnosťou AGRONOVAZ, a.s.
Nové Mesto nad Váhom o odkúpení časti parcely č. 569/2 v k.ú. Opatovce, ktorú užívajú
a rozhodlo, že uznesenie k predloženým ponukám na odkúpenie odsúhlasí OcZ na
budúcom t.j. dnešnom zasadnutí. PSP Opatovce v zastúpení Ing. Mária Chorvátová predseda a ich právny zástupca iniciovalo pracovné stretnutie za účasti Bc. Ivety
Mondekovej, zástupcu starostky obce a starostky obce. Ing. Mária Chorvátová tvrdila, že
uvedená parcela bola neprávom zapísaná na list vlastníctva obce Opatovce, že patrí
urbárnikom, odvolávala sa na pozemnoknižnú vložku č. 83, z ktorej bola uvedená parcela
zapísaná na LV obce Opatovce. Pozemnoknižná vložka je písaná v maďarskom jazyku.
Obec Opatovce dala vypracovať oficiálny preklad uvedenej pozemnoknižnej vložky
prekladateľke zapísanej v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti SR pre jazyk slovenský – maďarský. Preložený text znie:
„Došlo 13. decembra 1886 pod č. 9325. Pri úprave pozemkovej knihy obce
Opatovce(Apáthy) z dôvodu vysporiadania majetku bola nehnuteľnosť zaevidovaná pod č.
A I.1 zapísaná ako vlastníctvo Obecného notára obce Opatovce, ČSR – štát - obec
Opatovce“. Z uvedeného vyplýva, že parcela je právom zapísaná na LV obce Opatovce
a PSP Opatovce si nemôže na uvedenú parcelu činiť žiadne majetkové nároky. Na základe
zistených skutočností môže obec s uvedenou parcelou disponovať v plnom rozsahu ako so
svojim majetkom právne nespochybniteľným. Navrhujem, aby sme odsúhlasili predaj
časti parcely č. 569/2 o výmere 10007 m2 (Reg. „C“ parc. č. 244/21, 244/38, 244/18,
244/17, 244/16, 244/33, 244/57) spoločnosti AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom
s tým, že pristúpime k rokovaniu o cene za m2.
7. Zmluva o finančnom príspevku – TJ Veľké Bierovce – Opatovce – schválenie
Na základe žiadosti OcÚ Veľké Bierovce, v zmysle VZN č. 1/2005 Poskytovanie dotácií
z rozpočtu obce Opatovce, navrhujem schváliť príspevok pre TJ Veľké Bierovce –
Opatovce vo výške 10 000.- Sk na krytie nákladov na dopravu futbalistov.
8. Zmluva o finančnom príspevku – MŠ Veľké Bierovce – Opatovce – schválenie
Na základe žiadosti OcÚ Veľké Bierovce, v zmysle VZN č. 1/2005 Poskytovanie dotácií
z rozpočtu obce Opatovce, navrhujem schváliť príspevok 15 000.- Sk na prevádzkové
náklady v roku 2007 pre MŠ a ŠJ Veľké Bierovce
9. Kronika obce Opatovce rok 2006 – schválenie textu
Mgr. Katarína Bohušová, kronikárka obce Opatovce spracovala a napísala text kroniky za
rok 2006. Text kroniky bol spracovaný v zmysle platných predpisov a prístupných
materiálov. Navrhujem predložený text Kroniky obce Opatovce za rok 2006 schváliť
uznesením OcZ.
10. TVK, a.s. Trenčín – informácia o rozhodnutí MŽP SR o pozastavení projektu
Dňa 6. marca 2007 bol doručený na OcÚ list č.j. 170/07 od TVK, a.s. Trenčín
s informáciou o rozhodnutí MŽP SR o pozastavení projektu „Ochrana vodných zdrojov
v regióne Trenčín“. TVK, a.s. Trenčín podala 2.11.2005 žiadosť o podporu z kohézneho
fondu na MŽP SR. Vláda SR prijala 28.09.2006 uznesenie č. 792/2006, ktorým schválila
predloženú žiadosť o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu a rozhodla o tom, že táto
bude predložená do Európskej komisie a ministrovi financií uložila, aby zabezpečil pre

projekt spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Žiadosť bola odoslaná do Bruselu
21.11.2006. Medzičasom bolo ukončené rozpočtové obdobie 2004 – 2006, a preto
v súlade s platným Nariadením Rady č. 1084/2006 vyzvala Európska komisia MŽP SR na
doplnenie žiadosti o novú finančno-ekonomickú analýzu, v súlade s novými pravidlami
platnými pre rozpočtové obdobie 2007 – 2013. Tento, list bol doručený ma MŽP SR
29.01.2007. MŽP SR o liste neinformovalo TVK, a.s. Trenčín. Následne MŽP SR ako
riadiaci orgán pre Európske fondy, listom z 31.01.2007 informovalo všetky vodárenské
spoločnosti, že v súvislosti so začiatkom nového programovacieho obdobia od 1.1.2007
budú veľké projekty riadené podľa pravidiel týkajúcich sa programového obdobia 2007 –
2013 a teda aj dokumentmi SR platnými pre toto obdobie. To znamená, že návrhy
projektov Kohézneho fondu, ktoré boli schválené na prípravu a pripravované
v programovom období 2004 – 2006 a v ktorých príprave žiadateľ pokračuje, budú musieť
opätovne prejsť procesom predkladania, prípravy, hodnotenia, výberu a schvaľovania
veľkých projektov platným pre programové obdobie 2007 – 2013. Považujeme
rozhodnutie MŽP SR za neadekvátne a neprofesionálne.
Napriek uvedenému TVK, a.s. Trenčín predložila MŽP SR dňa 23.2.2007 prepracovanú
finančno-ekonomickú analýzu so žiadosťou o odoslanie na Európsku komisiu.
Napriek splneniu všetkých požiadaviek, ktoré boli stanovené príslušnými nariadeniami
komisie, MŽP SR sa ako riadiaci orgán rozhodlo, že našej žiadosti nevyhovie.
Z uvedeného vyplýva pre projekt „Ochrana vodných zdrojov v trenčianskom regióne“ to,
že bol pozastavený. Žiadosť, ktorá bola na základe uznesenia vlády SR predložená do
Európskej komisie, bude zamietnutá a TVK, a.s. Trenčín bude musieť opätovne predložiť
projekt na posúdenie na MŽP SR. Dochádza teda nielen k odsunutiu realizácie projektu
minimálne o 1 rok, ale možno taktiež očakávať, že MŽP SR prehodnotí jeho vecnú náplň.
Takýmto počínaním MŽP SR nielenže nepomáha čerpať finančné prostriedky z EU, ale
svojim postojom odčerpáva finančné prostriedky na opätovné prípravné a ďalšie úkony
spojené so znovupredkladaním žiadosti. Nemôžeme sa potom čudovať, že nedokážeme
čerpať eurofondy. MŽP SR jedným svojim rozhodnutím zmarilo viac ako jednoročnú
prácu týmu pracovníkov nehovoriac o finančných dopadoch jeho rozhodnutia.
11. Združenie obcí Mikroregión Inovec – informácia
Dňa 05.marca.2007 sa na Obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach konal
ustanovujúci snem Združenia obcí Mikroregión Inovec.
Zasadnutie snemu otvorila starostka obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva Beňovičová.
Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci delegáti snemu a snem je
uznášaniaschopný. Prezenčná listina bola podpísaná všetkými prítomnými delegátmi
snemu. Za obec Opatovce sa snemu záčastnila Janka Horňáková, starostka obce a
Bc. Iveta Mondeková zástupkyňa starostky.
Snem združenia schválil Zmluvu o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec a Stanovy
Združenia obcí Mikroregión Inovec so zapracovanými pripomienkami delegátov:.
- čl.4, bod 4.3 – vypustiť z textu slovo politických ( dôvod: odporuje si to s bodom 3.1
v čl.3)
- v čl. 4 doplniť bod 4.10 – čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU a iných
- v čl. 10, bod 10.4 nahradiť slovo vždy slovom minimálne
Bol zvolený výkonný výbor združenia v zložení:
Ing.
Eva Beňovičová, starostka obce Obec Trenčianske Stankovce
MVDr. Stanislav Svatík, starosta obce, Obec Selec
Ján Mazáň, starosta obce Obec Veľké Bierovce
Janka Horňáková, starostka obce Obec Opatovce
Ing.
František Ježík, starosta obce Obec Trečianska Turná
Ing.
Eva Ďuďáková, starostka obce Obec Soblahov

Mgr. Jozef Kováč, starosta obce Obec Mníchova Lehota
Ing.
Vladimír Kmeťo, starosta obce Obec Krivosúd – Bodovka
a Kontrolná komisia združenia:
Ing. Mikula Peter (Trenčianska Turná)
Ing. Jantošovič Marián (Soblahov)
JUDr. Pecháč Ľubomír (Mníchova Lehota)
Kubiš Emil (Selec)
Ing. Kudla Martin (Trenčianske Stankovce)
Za predsedu Kontrolnej komisie združenia bol zvolený JUDr. Ľubomír Pecháč.
V zmysle Stanov združenia čl.11, bod 11.2 menoval predseda kontrolnej komisie
podpredsedu kontrolnej komisie združenia – Ing. Martin Kudla.
Výkonný výbor združenia spomedzi seba zvolil:
predsedu výkonného výboru združenia - Ing. Eva Beňovičová
podpredsedu výkonného výboru združenia - MVDr. Stanislav Svatík
tajomníka výkonného výboru združenia - Janka Horňáková
Delegáti snemu odsúhlasili: Plán činnosti združenia na rok 2007
Rozpočet zduženia na rok 2007
Na Krajský úrad v Trenčíne boli doručené doklady potrebné na registráciu združenia.
12. Dodatok č.1 k Smernici č. 6/2003 K vykonaniu inventarizácie majetku obce
Na základe metodických pokynov je potrebné v Smernici č. 6/2003 K vykonaniu
inventarizácie upraviť text týkajúci sa drobného majetku a OTE vedenej v účtovníctve.
Text drobný hmotný majetok od 500 do 30 000 Sk, OTE do 500 Sk nahradiť textom
drobný hmotný majetok od 5000 do 30000 Sk, OTE do 5000 Sk.
13. Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2006 na vedenie účtovníctva
Z dôvodu zosúladenia Smernice k vykonaniu inventerizácie majetku obce a Vnútorného
predpisu na vedenie účtovníctva č. 1/2006 navrhujeme v časti vnútorného predpisu
OTE/operatívno technická evidencia/ - účtovanie pôvodný text nahradiť textom: Majetok
obstaraný z bežných výdavkov, ktorého obstarávacia cena je od 1000 do 5000 Sk a doba
použiteľnosti je menej ako 1 rok účtuje ÚJ do spotreby na účet 410.
13a.Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce
Zmena v právnických osobách vypustiť AKRYLMAT – Daniel Mondek, doplniť
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Opatovce
14. Ukončenie nájmu s Farským úradom Veľké Bierovce a prevádzkovateľkou
predajne potravín pani Laurincovou– informácia
Na základe uvedenia do prevádzky novej predajne potravín v obci Opatovce Ing. Máriou
Opačitou, Obec Opatovce nemá dôvod pokračovať v prenájme budovy od Farského úradu
vo Veľkých Bierovciach za účelom prevádzkovania potravín. Z toho dôvodu bude
ukončený prenájom budovy s Farským úradom Veľké Bierovce a následne Evou
Laurincovou, prevádzkovateľkou potravín. Predpokladaný dátum otvorenia novej
predajne je 8. máj 2007. Dohody o prenájme budú ukončené k 30.06.2007. Správca
farnosti Veľké Bierovce a prevádzkovateľka potravín sú o situácii informovaní.
11. Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie stavaniu mája 29.04.2007 o17,00 h.
stavanie mája 29. apríla v nedeľu o 16,00 h.,
drevo na máj sľúbilo PSP Opatovce – po zrezaní mája si drevo zoberú,
stavanie mája zabezpečí Sandro Prekop so žeriavom,
v prípade priaznivého počasia opekačka pre deti, hudobná produkcia na spríjemnenie
armosféry,

čistenie – šúpanie mája – Bystrík Horňák
stužky na máj – Monika Ernestová
- zmena v personálnom obsadení
Zamestnankyňa obce Katarína Barinková nastúpila na materskú dovolenku, na
zastupovanie počas tejto materskej dovolenky bola prijatá do zamestnania Janka
Koníčková, ktorá mala na obecnom úrade žiadosť o zamestnanie od roku 2003 priebežne
aktualizovanú.
- protipožiarna hliadka
V § 33 ods. 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov je ustanovené: Ak obec nezriaďuje obecný hasičský zbor, alebo nemá spoločne
zriadený hasičský zbor zriaďuje protipožiarnu hliadku.“ Obec nemusí zriadiť obecný
hasičský zbor, ak je počet obyvateľov menší ako 500, v tom prípade zriaďuje
protipožiarnu hliadku. Vzhľadom k tomu, že naša obec nemá 500 obyvateľov, navrhujem
zriadiť protipožiarnu hliadku v zložení: Bystrík Horňák, Matej Repka a Miroslav
Marcinát. Obec je právnickou osobou, preto sú povinnosti tejto hliadky upravené v § 17
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č.
591/2005 Z.z. Protipožiarna hliadka právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa.
- digitálna pasportizácia hrobových miest
Firma 3Wslovakia, s.r.o. ponúkla obce spracovanie digitálnej pasportizácie hrobových
miest. Táto ponuka obsahuje: licenciu za softvérovú aplikáciu, fyzickú pasportizáciu
hrobových miest, fotografie hrobových miest, naplnenie databázy údajmi, grafické
zobrazenie hrobových miest/mapa, zobrazenie fotografií. Obec má spracovaný plán
hrobových miest formou nákresu a v počítači spracovanú evidenciu hrobových miest.
Ponúkané digitálne spravovanie ponúka široké možnosti a komunikatívnosť do ďalších
rokov.
16. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 28.03.2007

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková
Monika Ernestová

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 28.03.2007
Uznesenie č. 15/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2006 bez výhrad a použitie prebytku
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2007
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
vstúpiť do rokovania, za účasti poslancov OcZ so žiadateľom AGRONOVAZ, s.r.o. Nové
Mesto nad Váhom, o stanovení ceny za m2 predmetného pozemku v prípade predaja
(nájmu)
ukladá
starostke obce zvolať rokovanie
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 17/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok pre TJ Veľké Bierovce – Opatovce vo výške 10 000.- Sk ,
slovom desaťtisíc slovenských korún, na krytie nákladov na dopravu futbalistov v roku
2007
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok 15 000.- Sk, slovom pätnásťtisíc slovenských korún, na
prevádzkové náklady v roku 2007 pre MŠ a ŠJ Veľké Bierovce v zriaďovacej pôsobnosti
Obce Veľké Bierovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 19/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený text Kroniky Obce Opatovce za rok 2006
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 20/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciou o rozhodnutí MŽP SR o pozastavení projektu „Ochrana vodných zdrojov
v regióne Trenčín“
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 21/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciou o ustanovujúcom sneme Združenia obcí Mikroregión Inovec
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 22/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č.1 k Smernicič.6/2003 K vykonaniu inventarizácie majetku obce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 23/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2006 na vedenie účtovníctva
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 25/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Protipožiarnu hliadku: Bystrík Horňák, Matej Repka, Miroslav Marcinát
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 28.03.2007

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková
Monika Ernestová

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

