
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 23.05.2007 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov v nových komunálnych voľbách konaných 

19.5.2007 
5. Kontrola uznesenia 
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
7. Správa audítora o overení účtovnej závierky zo rok 2006  
8. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom – prerokovanie žiadosti 
9. Rozsudok KS Trenčín – informácia 
10. Kúpa nehnuteľnosti od Farského úradu Veľké Bierovce - informácia 
11. Oprava miestnych komunikácií – informácia 
12. Výmena vchodových dverí na OcÚ 
13. Informácia o vykonaných stavebných prácach 
14. POD – informácia 
15. Jednota dôchodcov na Slovensku KO Trenčín – informácia 
16. Výber dodávateľa na PD – miestne komunikácie 
16a.Schválenie finančného príspevku pre DHZ v Opatovciach  
17. Rôzne: vyhodnotenie podujatia – stavanie mája 
                  organizačné zabezpečenie: MDD 2.6.2007 o 15,00 h 
              Kultúrne leto 2007  
18. Ukončenie zasadnutia 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  
2. Určenie overovateľov zápisnice 

      overovatelia: Ing. Miroslava Bulková, Ján Bohuš 
      zapisovateľka: Monika Ernestová 
      3. Schválenie programu zasadnutia       

Program zasadnutia doplnený o bod 16a, bol schválený. 
4.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov v nových komunálnych voľbách  
      konaných  19.5.2007  
Informáciu o nových voľbách do samosprávy konaných 19.5.2007 – predkladá predseda 
miestnej (okrskovej)volebnej komisie Anna Nagyová - Dňa 19.05.2007 sa v obci konali 
doplňujúce voľby poslancov do obecného zastupiteľstva – volili sa dvaja poslanci. 
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov – 322, počet voličov, ktorým boli 
vydané obálky – 44, počet odovzdaných obálok – 44, počet platných hlasovacích lístkov – 
41. Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov: Ján Bohuš, nezávislý kandidát 29 
hlasov, Ing. Miroslava Bulková, nezávislý kandidát – 29 hlasov, Lenka Bulková, 
nezávislý kandidát – 19 hlasov.  
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení Ján Bohuš a Ing. Miroslava Bulková. 
Zápisnicu o hlasovaní podpísali všetci členovia volebnej komisie. 



Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili ho 
svojim podpisom. 
5. Kontrola uznesenia 

      Uznesenie č. 16/2007 
Obecné zastupiteľstvo 
o d p o r ú č a  

      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) 
      u k l a d á 

      starostke obce zvolať rokovanie 
       
      Pracovné rokovanie sa konalo 24.4.2007 na Obecnom úrade v Opatovciach za účasti  
      zástupcov AGRONOVAZU, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, starostky obce a zástupkyne  
      starostky obce. Zástupcovia obce vysvetlili dôvody, pre ktoré bolo rokovanie zvolané,  
      objasnili sa záležitosti ohľadne vlastníckeho vzťahu obce k predmetnému pozemku     
      a rokovalo sa aj o možnej cene za 1m2 uvedeného pozemku v prípade predaja. 
      Záver rokovania bol, že obec na nasledujúcom, teda dnešnom rokovaní obecného  
      zastupiteľstva predloží poslancom na schválenie predaj uvedeného pozemku, schváli  
      predajnú cenu za 1m2. Uznesenie obecného zastupiteľstva písomne zašle  
      AGRONOVAZU, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ktorý predložený návrh prerokuje  
      a písomne sa vyjadrí.    

6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
Finančná kontrola bola vykonaná dňa 18.4.2007, boli prekontrolované bankové výpisy, 
faktúry dodávateľské a odberateľské, pokladničné doklady, platobný výmer na daň 
z nehnuteľnosti. Pri dokladoch neboli zistené nedostatky, len pri platovom výmera na daň 
z nehnuteľností je nesúlad medzi termínom 1. splátky a VZN. Sťažnosti neboli riešené. 
Starostka obce – nesúlad pri platobnom výmere vznikol preklápaní údajov z roku 2006 do 
roku 2007. Obec nebude vyvodzovať žiadne postihy pri nesplnení termínu uvedeného ako 
1 splátka.  
7. Správa audítora o overení účtovnej závierky zo rok 2006  
Audit účtovnej závierky za rok 2006 vykonal SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica. 
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006 obce Opatovce je, že 
účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu obce Opatovce k 31.12.2006 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci 
k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
8. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom – prerokovanie žiadosti 
Starostka obce oboznámila novozvolených poslancov OcZ so žiadosťou 
AGRONOVAZU, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie časti parc. č. 569/2, ktorú 
v skutočnosti užíva a s jednotlivými krokmi procesu rokovania. Na základe pracovného 
stretnutia 24.4.2007 navrhla, aby poslanci odsúhlasili predaj časti parcely Reg. „E“  
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. 
Ing. Mária Chorvátová, predsedkyňa PSP Opatovce opätovne začala spochybňovať 
vlastnícke právo obce Opatovce na uvedený pozemok. Poslanci OcZ ju vyzvali, aby 
predložila adekvátny doklad, ktorý by spochybnil List vlastníctva obce na uvedený 
pozemok, taký doklad nedokázala predložiť. Na základe toho poslanci pristúpili 
k rokovaniu o cene za 1 m2 pri predaji uvedeného pozemku. Po diskusii sa dohodli na 
cene 270 Sk/m2. 
 



9. Rozsudok KS Trenčín – informácia 
Dňa 04.04.2007 bol na OcÚ doručený originál rozsudku KS Trenčín, č.k.: 18Cb 85/2003 
zo dňa 23.01.2007. Rozsudok už nadobudol právoplatnosť  a Obec Kostolná – Záriečie 
bola vyzvaná na zaplatenie 408 682 Sk s 12,5% ročným úrokom z omeškania od 
25.05.2004 do zaplatenia a trov konania. Vzhľadom na to, že peniaze neboli uhradené 
v príslušnom termíne, bol starosta obce Kostolná - Záriečie Ing. Peter Pilko 
prostredníctvom právneho zástupcu obce Opatovce opätovne písomne upozornený na 
povinnosť rešpektovať súdne rozhodnutie a vyzvaný na zaplatenie príslušnej finančnej 
čiastky. 
10. Kúpa nehnuteľnosti od Farského úradu Veľké Bierovce – informácia 
Farská rada pri Farskom úrade vo Veľkých Bierovciach prerokovávala predaj 
nehnuteľnosti v obci Opatovce, parcela č. 123 zastavané plochy a nádvoria o výmere 556 
m2 a budovy s.č.66 – stará cirkevná škola nachádzajúcej sa na tejto parcele. Obec 
Opatovce sa taktiež rozhodla podať žiadosť o kúpu tejto nehnuteľnosti. Farská rada po 
posúdení jednotlivých žiadosti, odsúhlasila predaj uvedenej nehnuteľnosti Obci Opatovce. 
Následne musí byť rozhodnutie farskej rady schválené Biskupským úradom v Nitre. 
V prípade získania nehnuteľnosti, by obec pristúpila k asanácii starej budovy a pripravila 
pozemok na výstavbu nájomných bytov. Možnosť postaviť na pozemku nájomné byty 
bola konzultovaná s projektantom. V prípade realizácie kúpy, bude kúpnopredajná zmluva 
predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 
11. Oprava miestnych komunikácií – informácia 
V mesiaci máj prebehla oprava miestnych komunikácií. Na výber realizátora vykonania 
opravy sme mali dve cenové ponuky od firmy STRABAG, s.r.o. a Marius Pedersen, a.s. 
Finančne výhodnejšia bola ponuka firmy Marius Pedrsen, a.s. z Trenčína cca 526 Sk/m2.  
(ponuka STRABAG, s.r.o bola 711 Sk/m2).  
12. Výmena vchodových dverí na OcÚ 
Pre realizáciu výmeny dverí máme k dispozícii 4 cenové ponuky: EXIT, s.r.o. Haluzice, 
EURO JORDAN, s.r.o. Trenčín, MP –PLAST, s.r.o. Trenčianske Stankovce, Daniel 
Mondek – AKRYLMT Opatovce. Najvýhodnejšia cenová ponuka je od MP – PLAST 
Trenč. Stankovce 20 173 Sk. Dodacia lehota je cca 1 mesiac.  
13. Informácia o vykonaných stavebných prácach 
Podľa plánu stavebných prác schváleného OcZ na rok 2007 boli vykonané nasledovné 
práce: oprava vodovodnej šachty pri OcÚ, osadenie lavičky na cintoríne, úprava povrchu 
dvora pri OcÚ, položenie dlažby pred vchodom do knižnice, osadenie ríny na budove KD, 
omietka steny KD, osadenie vetracích mriežok pod javiskom v KD, oprava miestnych 
komunikácií po zime.  
14. POD – informácia 
V rámci POD na rok 2007 sme mali podanú žiadosť na opravu požiarnej zbrojnice. Dňa 
11.05.2007 sme dostali zo Slovenskej agentúry ŽP v Banskej Bystrici informáciu, že našej 
žiadosti nemohli vyhovieť z dôvodu limitovaného objemu finančných prostriedkov. Na 
základe tejto skutočnosti nebudeme môcť realizovať uvedenú opravu, lebo obec nemá 
dostatok finančných prostriedkov na jej krytie.  
15. Jednota dôchodcov na Slovensku KO Trenčín – informácia 
Jednota dôchodcov na Slovensku nás požiadala, aby sme poslancom obecného 
zastupiteľstva predložili ich zámer založiť v našej obci Základnú organizáciu JDS. Uvítali 
by pomoc pri vyhliadnutí aspoň 3 občanov – dôchodcov, ktorí by vedeli, mohli a chceli 
založiť túto organizáciu v našej obci. Poslanci pri získaní dôchodcu, ktorý by mal záujem 
pracovať v organizácii JDS, budú o tom informovať starostku obce a tá následne KO JDS. 
16. Výber dodávateľa na PD – miestne komunikácie 
Na predloženie cenovej ponuky na PD na rekonštrukciu MK boli vyzvaní 3 dodávatelia:  



STRABAG, s.r.o. Bratislava, Ing. Ivan Novák inžinierske stavby, Trenčín a PRODOS 
projektovanie dopravných stavieb Nemšová. Firma STRABAG, s.r.o. nám cenovú ponuku 
nedodala. Z predložených dvoch cenových ponúk je finančne výhodnejšia cenová ponuka 
organizácie PRODOS projektovanie dopravných stavieb z Nemšovej – 152 000.- Sk. 
Druhá cenová ponuka od Ivana Nováka inžinierske stavby je vo výške 247 000.- Sk. 
16a.Schválenie finančného príspevku pre DHZ v Opatovciach 
Navrhujem schváliť DHZ v Opatovciach finančný príspevok na činnosť 1 000.- Sk, ktorý 
by riadne vyúčtovali k 31.10.2007. 
17. Rôzne:  
vyhodnotenie podujatia – stavanie mája 

      Už tradične v obci na konci apríla staviame máj. Tento rok sme tak urobili 29. apríla. Deti  
      pod vedením poslankyne Moniky Ernestovej vyzdobili máj stužkami, ktoré pripravila pani  
      riaditeľka MŠ Lenka Bulková s deťmi. Drevo na máj poskytlo Pozemkové spoločenstvo  
      podielnikov Opatovce. Keď bol máj vyzdobený ujali sa ho chlapi a pomocou žeriava ho  
      osadili do pripravenej jamy (rúry) v zemi.  Počasie sa vydarilo  a mohla sa konať aj  
      tradičná opekačka pre deti, pri ktorej nám pomohla aj pani Anna Dohňanská hl.  
      kontrolórka obce, o ohnisko na opekanie sa postaral poslanec OcZ  Bystrík Horňák.    
      Pohodu pod májom spríjemňovala živá hudba, pri ktorej si niektorí občania aj  
      zatancovali. Chcem poďakovať všetkým za pomoc. 
      organizačné zabezpečenie: 
      MDD 2.6.2007 o 15,00 h – Trenčianske hradné divadlo pripraví pre deti rozprávkový les  
      s vílami, chalúpkou na stračej nôžke, bosorákom, Jánošíkom s jeho družinou a sudičkami  
      na záver dostanú deti sladkú odmenu. Dúfajme, že počasie nám bude priať a deti si  
      z podujatia odnesú pekný zážitok. 

Kultúrne leto 2007 
V rámci Kultúrneho leta Opatovce 2007 sú pripravené 3 vystúpenia:  
1. júla 2007 – Detský folklórny súbor Nezábudka z Drietomy – folklórne pásmo, 
29. júla 2007 – Trenčianska dvanástka – koncert, 
18. augusta 2007 – Akordeónový súbor USMEV z Trenčianskych Teplíc.  
Veríme, že tak ako v minulom roku, aj tento rok nám bude počasie priať a naši občania 
budú obohatení o pekné kultúrne zážitky.  

      18. Ukončenie zasadnutia 
      Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 
 
 
         V Opatovciach, dňa 23.05.2007    
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
 
 
 
 
Zapísala: Monika Ernestová 
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková      ........................... 
                              Ján Bohuš                    ........................... 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 23.05.2007 
      Uznesenie č. 26/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
k o n š t a t u j e   

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ján Bohuš a Ing. Miroslava Bulková zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

      hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 27/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e    n a   v e d o m i e  

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006 obce Opatovce 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 28/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e   

predaj časti parcely o výmere 10007 m2, parcela reg. „E“ č. 569/2 orná pôda, k.ú.  
     Opatovce,  zapísaná na Katastrálnom úrade, Správa katastra Trenčín na LV 511 – vlastník  
     Obec Opatovce, spoločnosti AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom v cene   
      270 Sk/m2.     
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 29/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
 b e r i e    n a   v e d o m i e  

 informáciu o nepokrytí požiadavky našej obce z Programu obnovy dediny pre rok 2007 
       hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 30/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
       s c h v a ľ u j e   
      dodávateľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych  komunikácií –  
      organizáciu  PRODOS projektovanie dopravných stavieb z Nemšovej v zmysle cenovej  
      ponuky 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 31/2007 

Obecné zastupiteľstvo 
       s c h v a ľ u j e  
      finančný príspevok 1000.- Sk slovom jedentisíc slovenských korún na činnosť pre 
      Dobrovoľný hasičský zbor v Opatovciach  
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
V Opatovciach, dňa 23.05.2007    
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                           starostka obce 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková      ........................... 
                              Ján Bohuš                    ............................ 


