Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 01.08.2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
6. Schválenie Zmluvy o dielo na PD – rekonštrukcia miestnych komunikácií s vybraným
dodávateľom
7. Prijatie úveru – Dexia Komunál univerzálny úver
8. Nájomné byty
9. Jiří Foldýna – žiadosť o úhradu za logo pre Obecné noviny obce Opatovce
10. Bociáni – finančný príspevok
12. Rôzne: Hodová slávnosť – organizačno-vecné zabezpečenie
13. 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
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Všetky uznesenia prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje
a berie na vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Finančná kontrola bola vykonaná za obdobie od 1.4.2007 do 30.6.2007, boli
prekontrolované faktúry dodávateľské a odberateľské, pokladničné doklady, pohľadávky.
Pri dokladoch neboli zistené nedostatky, nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych a interných predpisov.
6. Schválenie Zmluvy o dielo na PD – rekonštrukcia miestnych komunikácií
s vybraným dodávateľom
Uznesením OcZ č. 30/2007, konaného dňa 23.5.2007, bol schválený dodávateľ
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií – organizácia
PRODOS projektovanie dopravných stavieb z Nemšovej. V zmysle cenovej
ponuky predložila vybraná organizácia Zmluvu o dielo.
7. Prijatie úveru – Dexia Komunál univerzálny úver
OcZ uznesením č. 33/2007 schválilo Kúpnu zmluvu medzi Rímskokatolíckou cirkvou,
Farnosť Veľké Bierovce a Obcou Opatovce na odkúpenie:
- parc. č. 123 o výmere 556 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Opatovce
- budova súp.č. 66 postavená na parc. č. 123, k.ú. Opatovce
Keďže Obec Kostolná – Záriečie nepoukázala finančné prostriedky na základe súdneho
rozhodnutia, tak ako sme predpokladali (obec Kostolná – Záriečie postúpila rozsudok na
prešetrenie na št. prokuratúru) musíme riešiť financovanie kupovanej nehnuteľnosti
formou úveru. Po konzultácii v Dexia – banka Slovensko, a.s. pobočka Trenčín
o možnostiach úveru, sme sa rozhodli využiť produkt uvedenej banky Dexia Komunál

univerzálny úver, ktorý je priamo vytvorený pre obce do 1000 obyvateľov, aby sa pre nich
vytvorili možnosti financovať potrebné projekty. Úver je možné čerpať do výšky
1 200 000.- Sk. Úroky sa platia len z čerpanej čiastky úveru. Týmto úverom obec splatí
zostávajúci úver (spoločná časť kanalizácie Veľké Bierovce – Opatovce) a bude môcť
čerpať finančné prostriedky na prípravu projektov a ďalšie zabezpečenie chodu a rozvoja
obce. Samozrejme každé čerpanie finančných prostriedkov z úveru bude schvalované
OcZ.
8. Nájomné byty
Obec Opatovce na získanej parc. č. 123 o výmere 556 m2 zastavané plochy a nádvoria,
k.ú. Opatovce, ktorú získala kúpou od Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Veľké
Bierovce má záujem po odstránení starej stavby, budova súp.č. 66, postaviť nájomné byty
s vyžitím finančných prostriedkov zo ŠFRB. Z architektonického hľadiska je vhodná 5
bytová jednotka. Na základe schváleného uznesenia budú začaté práce na projektovej
dokumentácii a stavebného povolenia, výberu dodávateľa formou verejného obstarávania.
9. Jiří Foldýna – žiadosť o úhradu za logo pre Obecné noviny obce Opatovce
Na Obec Opatovce sa obrátil pán Jiří Foldyna so žiadosťou o finančné vyrovnanie za logo
obecných novín obce Opatovce. Svoju žiadosť odôvodnil, že príslušné logo je jeho
návrhom a keďže noviny nezabezpečuje vo svojej réžii a za návrh loga nedostal žiadnu
finančnú odmenu, má požiadavku na finančnú čiastku 2000.- Sk za používanie jeho
návrhu loga obecných novín obce Opatovce. Po nástupe do funkcie starostky obce som pri
príprave obecných novín oslovila aj pána Foldynu, ale vzhľadom na získanie cenovo
výhodnejšej ponuky, sme pána Foldýnu nevybrali ako spracovateľa našich novín. Mohli
by sme zmeniť logo našich obecných novín, no súviselo by to s mnohými
administratívnymi úkonmi – registrácia a pod. Navrhujem, aby sme požiadavke pána
Foldynu na finančné vyrovnanie v čiastke 2000.- Sk za používanie loga obecných novín
obce Opatovce vyhoveli.
10. Bociáni – finančný príspevok
Tak ako minulý rok navrhuje schváliť finančnú čiastku 1000,- Sk ako kompenzáciu za
bociánie hniezdo v záhrade pre pani Máriu Marchotovú, bytom Opatovce č. 14
11. Rôzne: Hodová slávnosť – organizačno-vecné zabezpečenie
Tento rok na základe požiadavky občanov prednesených poslancami OcZ sme sa rozhodli
hodovú zábavu organizovať v sobotu t.j. 15.9.2007. Z organizačného hľadiska to
znamená zabezpečiť upratanie okolia kultúrneho domu po skončení zábavy, prevoz lavíc
v nedeľu pred sv. omšou. Preto prosím všetkých poslancov, aby boli nápomocní pri
zabezpečení týchto organizačných povinností. Keďže je už tradíciou, že na hodovú nedeľu
majú občania možnosť živej hudby v prípade priaznivého počasia bude v nedeľu
16.9.2007 pri kultúrnom dome od 17,00 h. do 21,00 h. hrať živá hudba na počúvanie, ale
i do tanca.
13. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 01.08.2007
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková .................................
Ján Bohuš ...............................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 01.08.2007
Uznesenie č. 35/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych
komunikácií uzatvorenou medzi Obcou Opatovce a organizáciou Ing. Dušan Duvač PRODOS, IČO: 339 083 46 so sídlom Karpatská 1, Nemšová.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 37/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie Dexia komunál univerzálneho úveru vo výške 1 200 000 .- Sk poskytnutého zo
strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31
575 951, IČ DPH: Sk2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
Zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň s c h a l u j e, že v prípade ak bude na základe
každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem
finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05., daného
kalendárneho roka. V prípade ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru, obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e , že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň s c h v a ľ u j e vystavenie vlastnej vista blanko
zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. Obecné
zastupiteľstvo zároveň s c h v a ľ u j e , že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými
v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1.výstavbu obecných nájomných bytov 5 b.j. a inžinierske siete k nim,
2.výber dodávateľa stavby a dodávateľa projektu stavby formou verejného obstarávania,
3.záväzok zahrnúť prostriedky pridelené zo ŠFRB po ich obdržaní do rozpočtu obce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 39/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančné vyrovnanie v čiastke 2000.- Sk slovom dve tisíc slovenských korún za
používanie loga obecných novín obce Opatovce pre Jiřího Foldýnu, Skalka nad Váhom
II/34, 913 31
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 40/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančnú čiastku 1000,- Sk slovom tisíc slovenských korún ako kompenzáciu za bociánie
hniezdo v záhrade pre pani Máriu Marchotovú, bytom Opatovce č. 14
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 01.08.2007

Janka Horňáková
starostka obce

Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková .................................
Ján Bohuš ...............................................

