Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 21.11.2007
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. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom – kúpa a prenájom pozemku
7. Kúpna zmluva – parcela č. 25, k.ú. Opatovce
8. Kúpna zmluva – parcela č. 291/8, k.ú. Opatovce
9. Nájomná zmluva – parcela č. 12, k.ú. Opatovce
10. Záväzok obce Kostolná záriečie voči obci Opatovce- informácia
11. Návrh rozpočtu na roky 2008-2010
12. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
13. Územný plán obce Opatovce
14. VZN o záväzných častiach územného plánu obce Opatovce
15. Obecná knižnica – Zriaďovacia listina, Knižničný a výpožičný poriadok
16. Žiadosť o kúpu – parcela č. 123 k.ú. Opatovce
17. Žiadosť o kúpu – Pohostinstvo
18. Prenájom pohostinstva – výber prevádzkovateľa
19. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Svojpomocný klub stomikov
Obec Veľké Bierovce
20. Rôzne: vyhodnotenie
Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci mesiaca úcty k starším – 18.10.2007
Vítanie detí do života – 07.11.2007
organizačno-vecné zabezpečenie
Mikuláš – 06.12.2007
Žiadosť – p. Kornidesová
20a.Žiadosť o finančnú výpomoc
21. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
overovatelia: Bc. Iveta Mondeková, Ján Bohuš
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia bol doplnený o bod 20a – Žiadosť o finančnú výpomoc, ktorý bude
v zmysle §12, bod 4 zákona o obecnom zriadení, prerokovaný za neúčasti verejnosti.
Program zasadnutia bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 44/2007
Obecné zastupiteľstvo

odporúča
v predloženej nájomnej zmluve AGRONOVAZU, a.s. Nové Mesto nad Váhom:
- v časti III. Doba nájmu, bod 3.3. vypustiť predkupné právo nájomcu na odkúpenie
pozemku vo výmere 10 007 m2.
- v časti III. Doba nájmu, bod 3.4. výpovednú lehotu skrátiť na 1 rok.
- v časti IV. Nájomné, bod 4.1. stanoviť výšku nájmu v zmysle Vyhlášky Ministerstva
financií SR č. 465/1991 o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie
pozemkov, prvá časť, ôsmy oddiel, §17 - Náhrada za dočasné užívanie pozemkov bod
1 a bod 2, písmeno f) 1 Sk za 1m2, to znamená ročný nájom 10 007.- Sk
Dňa 4.10.2007 bol zaslaný list AGRONOVAZU, a.s. Nové Mesto nad Váhom aj s výpisom
z uznesenia OcZ.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách – Anna Dohňanská, hlavná
kontrolórka obce
Následná finančná kontrola bola na OcÚ vykonaná 15.11.2007 Boli prekontrolované
doklady: dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady príjmové
a výdavkové. Bola vykonaná kontrola čerpania z rozpočtu obce, dotácie a príspevky
a kontrola plnenia uznesení. U kontrolovaných dokladov neboli zistené nedostatky.
Dotácie a príspevky poskytnuté obci boli použité na účely, na ktoré boli poskytnuté.
Taktiež neboli zistené nedostatky v kontrole plnenia uznesení OcZ.
6. AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom – kúpa a prenájom pozemku
AGRONOVAZ, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom zaslal návrh zmluvy na odkúpenie časti
parc. č. 569/2, ktorú v skutočnosti užíva o výmere 10007 m2 (Reg. „C“ parc. č. 244/21,
244/38, 244/18, 244/17, 244/16, 244/33, 244/57). V zmluve akceptoval navrhnutú cenu
OcZ 270 Sk/m2 s tým, že kúpna cena bude uhradená v 4 splátkach v roku 2008 (31.03.,
30.06., 30.09., 31.12.).
AGRONOVAZ, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom zaslal návrh nájomnej zmluvy na rok 2007
na čast parc. č. 569/2, ktorú v skutočnosti užíva o výmere 10007 m2 (Reg. „C“ parc. č.
244/21, 244/38, 244/18, 244/17, 244/16, 244/33, 244/57). V zmluve akceptovali naše
pripomienky v zmysle uznesenia OcZ č. 44/2007 okrem výšky nájmu, kde naďalej trvajú
na nimi stanovenej cene za prenájom 1,5% z ceny poľnohospodárskej pôdy, čo prestavuje
957 Sk/rok. Vzhľadom na vysporiadanie majetkových vzťahov odkúpením uvedeného
pozemku navrhujem akceptovať predložený návrh nájomnej zmluvy, nakoľko
AGRONOVAZ, s.r.o. má aj s inými subjektami podpísané totožné zmluvy o nájme.
7. Kúpna zmluva – parcela č. 25, k.ú. Opatovce
Vzhľadom na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k parcele reg. E č. 25, ktorú obec
dlhodobo využíva ako verejné priestranstvo pri KD, predkladám návrh na kúpu podielu
1/12 tejto parcely. Vzhľadom na to, že obec potrebuje čo najskôr vysporiadať vlastníctvo
k uvedenej parcele a prihliadnuc na vzniklé okolnosti, musíme akceptovať cenu
navrhnutú predávajúcim Jozefom Mikolášekom t.j. 400 Sk/m2.
8. Kúpna zmluva – parcela č. 291/8, k.ú. Opatovce
Z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pre výstavbu ČS v rámci budovania
kanalizácie v obci, je v zmysle PD potrebné odkúpiť parc. č. 291/8 o výmere 18m2, ktorá
vznikla odčlenením od parc. č. 291/7 od vlastníkov uvedenej nehnuteľnosti Horňáka
Mariana a manželky Mariany, Krajčoviča Mária a manželky Renáty, Babica Ivana
a manželky Renáty, Juriga Mareka a manželky Stanislavy. Navrhovaná kúpna cena je
200 Sk/m2.
9. Nájomná zmluva – parcela č. 12, k.ú. Opatovce
Parcelu reg. C č. 12 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Opatovce využíva obec ako verejné
priestranstvo. Nakoľko vlastník nemá záujem parcelu odpredať, bolo s vlastníkom

prejednané uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvedenú parcelu. Vlastník parcely nemá
záujem uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu, že uvažuje parcelu využiť pre stavebné
účely.
10. Záväzok obce Kostolná záriečie voči obci Opatovce- informácia
Obec Kostolná – Záriečie do dnešného dňa neuhradila úrok z omeškanie v zmysle
rozsudku OS v Trenčíne č.k.18/2003 v spojení s rozsudkom KS v Trenčíne č.k. 16
Ocb 111/2006. Listom zo dňa 26.10.2007 bol pán starosta Ing. Pilko vyzvaný k úhrade
predmetnej čiastky, alebo písomnému stanoveniu záväzného termínu úhrady. Čiastka
nebola do dnešného dňa uhradená, nebol doručený list so stanovením záväzného termínu
úhrady. Na základe uvedeného navrhujem urgovať úhradu úrokov, v prípade neuhradenia
úrokov postupovať formou exekúcie.
11. Návrh rozpočtu na roky 2008-2010
Návrh rozpočtu Obce Opatovce je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách. Pred schvaľovaním rozpočtu obce bol návrh rozpočtu
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním OcZ.
Neboli podané žiadne pripomienky.
Návrh rozpočtu je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie. Celkovo je hospodárenie
obce na rok 2008 rozpočtované ako prebytkové. Prebytok je tvorený z prebytku
kapitálového rozpočtu.
Hospodárenie obce na roky 2009-2010 je rozpočtované ako vyrovnané.
12. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obec Opatovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie druhov, sadzieb,
oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik poplatkovej
povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie a zníženie
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle zákona č.582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré sú aplikované na podmienky obce
Opatovce. Obec ukladá nasledovné druhy miestnych daní: daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie automaty. Pre rok
2008 dochádza k navýšeniu ročnej sadzby dane z pozemkov o 0,05%, stavby na
pôdohospodársku produkciu, vrátane stavieb na skladovanie vlastnej produkcie a vlastnú
administratívu o 0,25 Sk/m2, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť
o 5 Sk/m2.
Vzhľadom na zvyšovanie cien za vývoz a likvidáciu odpadu (v roku 2006 obec dotovala
vývoz odpadu sumou 70 000 Sk, v roku 2007 to bude 110 000 Sk) sa zvyšuje poplatok na
350 Sk/rok na osobu. VZN umožňuje uplatnenie zníženia poplatku pre občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, študentov študujúcich mimo obce ubytovaných v zariadení
poskytujúcich ubytovanie, občanov v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie poplatku si musí
občan uplatiť do 31.1. spoplatňovacieho obdobia.
Pred schvaľovaním VZN č. 2/2007 bol jeho návrh zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním OcZ. Neboli podané žiadne pripomienky.

13. Územný plán obce Opatovce
Krajský stavebný úrad v Trenčíne po preskúmaní postupu obstarávania a prerokúvania
územnoplánovacej dokumentácie obce Opatovce konštatuje, že predmetná dokumentácia
bola vypracovaná oprávnenou osobou a prerokovaná podľa § 22 stavebného zákona. Na
základe uvedených konštatovaní Krajský stavebný úrad v Trenčíne, odbor územného
plánovania súhlasí s predloženým návrhom „Územného plánu obce Opatovce“ a odporúča
jeho schválenie .
14. VZN o záväzných častiach územného plánu obce Opatovce
Obec Opatovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ô 27 odst. 2 zákona č. 237/2000 Z.z.
v platnom znení vydáva VZN o záväzných častiach územného plánu obce Opatovce.
VZN vymedzuje záväzné časti územného plánu obce Opatovce.
15. Obecná knižnica – Zriaďovacia listina, Knižničný a výpožičný poriadok
OcZ v Opatovciach podľa § 11, odst. 4, písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov a doplnkov, podľa zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva
zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Opatovciach.
Obec Opatovce v zmysle § 12 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a v zmysle
Organizačného poriadku Obecného úradu v Opatovciach vydáva Knižničný a výpožičný
poriadok Obecnej knižnice v Opatovciach.
16. Žiadosť o kúpu – parcela č. 123 k.ú. Opatovce
Obec Opatovce podala 03.04.2007 žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Veľké
Bierovce na odkúpenie nehnuteľnosti parc. č. 123, k.ú. Opatovce (stará škola). Svoju
žiadosť podložila obec využitím nehnuteľnosti na výstavbu nájomných bytov alebo
občianskej vybavenosti. Farská rada zohľadnila účel využitia nehnuteľnosti a odsúhlasila
predaj uvedenej nehnuteľnosti obci Opatovce. Na základe konzultácie s projektantom
o možnosti umiestnenia stavby nájomných bytov na par.č.123, odsúhlasilo OcZ na svojom
zasadnutí 01.08.2007 uznesením č. 38/2007 využitie pozemku na výstavbu nájomných
bytov - 5 bytovej jednotky na uvedenej parcele. Taktiež v územnom pláne obce je táto
nehnuteľnosť zaviazaná na výstavbu bytového domu. Z uvedených skutočností vyplýva,
že obec nemá záujem parcelu č. 123, k.ú. Opatovce odpredať.
17. Žiadosť o kúpu – Pohostinstvo
Dňa 28.09.2007 doručil pán Ivan Blaho ml. na Obecný úrad v Opatovciach žiadosť
o odkúpenie pohostinstva v obci. Svoju žiadosť odôvodňuje dlhoročnými skúsenosťami
v odbore aj zo zahraničia a snahou poskytovať služby na vyššej úrovni vo svojej rodnej
obci. Obec Opatovce ponúka prevádzku pohostinstva od 1.1.2008 do prenájmu. Na
obecný úrad boli doručené 3 žiadosti o prenájom pohostinstva.
Poslanci na svojom zasadnutí prehodnotili zápory a klady kúpy a prenájmu uvedenej
prevádzky. Na základe konštatovaných skutočností sa dohodli, že prevádzku pohostinstva,
ktorá sa nachádza v spoločnej budove s kultúrnym domom, obec neodpredá. Vzhľadom na
to, že pán Ivan Blaho ml. je obyvateľom obce Opatovce, (ani jeden zo žiadateľov
o prenájom pohostinstva nie je obyvateľom obce Opatovce) ponúkne mu obec prednostne
prevádzku pohostinstva do prenájmu. V prípade nezáujmu o prenájom z jeho strany, bude
prenájom ponúknutý vybranému žiadateľovi - jednému z troch evidovaných žiadateľov o
prenájom.
18. Prenájom pohostinstva – výber prevádzkovateľa
Na obecný úrad boli v stanovenej lehote do 15.11.2007 doručené tri žiadosti o prenájom
prevádzky pohostinstva v obci Opatovce. Všetci žiadatelia boli oboznámení
s podmienkami prenájmu. Žiadosť doručili: Zuzana Marešová Trenčín, Zdenko Sýkora

Trenčianska Turná, Rastislav Fraňo a Pavol Prekop Trenčín. Na základe prezentácie
plánov uskutočnených v prípade prenájmu jednotlivými žiadateľmi, OcZ v Opatovciach
zoradilo žiadateľov nasledovne: Rastislav Fraňo a Pavol Prekop,
Zuzana Marešová
Zdenko Sýkora
V prípade odmietnutia prenájmu pohostinstva Ivanom Blahom ml. je vybraným
nájomcom: Rastislav Fraňo a Pavol Prekop Trenčín.
19. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Svojpomocný klub stomikov
Obec Veľké Bierovce
Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín
Na obecný úrad v Opatovciach bola doručená žiadosť Svojpomocného klubu stomikov
ILCO Trenčín o poskytnutie finančných prostriedkov na svoju činnosť.
Obec Veľké Bierovce
Obec Veľké Bierovce doručila na obecný úrad v Opatovciach žiadosť o dotáciu na OTJ a
MŠ. Pri OTJ je v žiadosti uvedené príspevok poskytnúť pomerne podľa počtu obyvateľov,
náklady na OTJ predstavujú 160 tis. ročne ( to znamená , že príspevok Obce Opatovce by
mal byť vo výške cca 65 tis. Sk). Z dôvodu možnosti posúdenia výšky nákladov je
potrebné náklady rozšpecifikovať, no aj tak obec Opatovce si nemôže dovoliť zo svojho
rozpočtu tak vysokú dotáciu – prerátanú podľa nákladov na OTJ/ obyvateľ obce.
Pri MŠ je v žiadosti uvedené, že finančné prostriedky poskytnuté na počet žiakov v MŠ
z podielových daní pre obec Veľké Bierovce je nepostačujúci. Pri MŠ je taktiež potrebné
rozpísať všetky príjmy a výdavky, aby bol možné pracovať z konkrétnymi číslami.
Obec Opatovce má záujem pomôcť aj pri OTJ aj MŠ, ale jej finančné možnosti sú
obmedzené. Zatiaľ navrhujeme schváliť finančné príspevky pre OTJ a MŠ vo výške
OTJ - 10 000.- Sk, MŠ – 15 000.- Sk. Ak by finančná situácia v priebehu roka 2008
umožnila ďalší finančný príspevok, bude predložený návrh na zasadnutie OcZ.
20. Rôzne:
Vyhodnotenie:
Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci mesiaca úcty k starším – 18.10.2007
Dňa 18.októbra 2007 sa konalo v kultúrnom dome podujatie v rámci mesiaca úcty
k starším. Starostka obce pozdravila všetkých účastníkov stretnutia, poďakovala za
celoživotnú prácu a popriala veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších, život
naplnený dobrým zdravím, spokojnosťou a radosťou. V programe sa predstavil FS
Večernica z Trenčianskej Turnej. Pre účastníkov bolo pripravené pohostenie a malý
darček.
Vítanie detí do života – 07.11.2007
Dňa 07.11.2007 sme slávnostne privítali do života našich najmenších občanov:
Matúša Horňáka, syna Kataríny a Bystríka Horňákových
Stellu Eržinovú dcéru Lenky a Zlatka Eržinových
Šimona Barinku syna Kataríny a Tibora Barinkových
Emu Svatíkovú dcéru Kataríny a Milana Svatíkových
Jakuba Rábeka syna Moniky a Jozefa Rábekových
Emu Zavadzanovú dcéru Moniky a Jozefa Zavadzanových
Želáme rodičom veľa úspechov vo výchove ich detí – našich nových občanov, nech deti
rastú pre radosť ich rodičom, celej rodiny, našej obce i celej spoločnosti. V programe
vystúpili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a Kvetka a Marienka Horňákové. Pre deti
boli pripravené darčeky.

Organizačno-vecné zabezpečenie
Mikuláš – 05.12.2007
Výzdoba vianočného stromčeka v obecnom parku, zabezpečenie balíčkov pre deti.
Žiadosť – p. Kornidesová
Pani Kornidesová prišla požiadať na Obecný úrad, či by nebolo možné inštalovať
svietidlo verejného osvetlenia na stĺp nachádzajúci sa pred jej rodinným domom. Svietidlá
verejného osvetlenia sú inštalované na každom druhom elektrickom stĺpe, len na
nebezpečných a frekventovaných miestach je svietidlo osadené na každom stĺpe. Po
preverení situácie bolo konštatované, že v časti obce kde býva pani Kornidesová sú
osadené svietidlá verejného osvetlenia na každom druhom stĺpe, nejedná sa o nebezpečnú
alebo frekventovanú časť miestnej komunikácie, kde by bolo potrebné osadenie svietidla
na každom stĺpe. Čiastočné zachytávanie svetla z verejného osvetlenia je zapríčinené
jedľami rastúcimi v záhrade rod. domu č. 61. Vzhľadom na uvedené skutočnosti OcÚ
Opatovce upozorní na potrebné vykonanie zrezania, alebo orezania rastúcich drevín.
20a.Žiadosť o finančnú pomoc
Na Obecný úrad v Opatovciach bola doručená žiadosť J.R. o finančnú pomoc. OcZ
žiadosť prerokovalo a schválilo jednorazovú finančnú pomoc vo výške 2000 Sk.
21. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 21.11.2007

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková ................................................
Ján Bohuš
.................................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 21.11.2007
Uznesenie č. 49/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 50/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a AGRONOVAZOM, s.r.o. Nové
Mesto nad Váhom, IČO 31411576 na odkúpenie časti parc. Reg E č. 569/2 k.ú. Opatovce
o výmere 10007 m2 (Reg. „C“ parc. č. 244/21, 244/38, 244/18, 244/17, 244/16, 244/33,
244/57), za cenu 270 Sk/m2.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 51/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a AGRONOVAZOM, s.r.o. Nové
Mesto nad Váhom, na časť parc. Reg E č. 569/2, k.ú. Opatovce o výmere 10007 m2
(Reg. „C“ parc. č. 244/21, 244/38, 244/18, 244/17, 244/16, 244/33, 244/57), za cenu
nájmu 957 Sk/rok, za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti v oblasti
poľnohospodárstva
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 52/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Mikolášekom Jozefom, bytom
Trenčianska Turná 634 na odkúpenie parc. Reg E č. 25, o výmere 298 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria k.ú. Opatovce v podiele 1/12 za cenu 400 Sk/m2 čo
predstavuje sumu 9 932,- Sk
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 53/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Horňákom Marianom s manželkou
Marianou, Krajčovičom Máriom s manželkou Renátou, Babicom Ivanom s manželkou
Renátou, Jurigom Marekom s manželkou Stanislavou, bytom Opatovce č. 50 na
odkúpenie parc. č. 291/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, k.ú. Opatovce, za
cenu 200 Sk/m2.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 54/2007
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e,
že vlastník parc. Reg C č. 12 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Opatovce nemá záujem
o predaj ani prenájom uvedenej parcely
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 55/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočet na rok 2008
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 56/2007
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
predbežný rozpočet na roky 2009 - 2010
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 57/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 58/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Územný plán obce Opatovce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 59/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2007 o záväzných častiach územného plánu obce Opatovce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 60/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Opatovciach
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 61/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Opatovciach
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 62/2007
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parcela č. 123, k.ú. Opatovce žiadateľovi Ivanovi Blahovi ml.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 63/2007
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj časti budovy s.č. 17, v ktorom sa nachádza prevádzka pohostinstva žiadateľovi
Ivanovi Blahovi ml.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 64/2007
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
ponúknuť Ivanovi Blahovi ml. prenájom pohostinstva v obci, v prípade nezáujmu
o prenájom z jeho strany, postupovať podľa uznesenia o výbere nájomcu prevádzky
pohostinstva z evidovaných žiadateľov o prenájom
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 65/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľ uje
v prípade odmietnutia prenájmu prevádzky pohostinstva v obci Opatovce Ivanom Blahom
ml., Opatovce č. 40, poradie nájomcov prevádzky pohostinstva v obci Opatovce na
základe predložených žiadostí: Rastislav Fraňo a Pavol Prekop Trenčín, Zuzana Marešová
Trenčín, Zdenko Sýkora Trenč. Turná
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 66/2007
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov Svojpomocnému klubu stomikov ILCO Trenčín
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 67/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľ uje
nenávratný finančný príspevok na činnosť v roku pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce
10 000.- Sk, pre MŠ Veľké Bierovce – 15 000.- Sk
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 68/2007
Obecné zastupiteľstvo
schvaľ uje
jednorazovú nenávratnú finančnú pomoc pre žiadateľa J.R vo výške 2000.- Sk
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 21.11.2007

Janka Horňáková
starostka obce

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková ................................................
Ján Bohuš
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