
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 02.04.2008 
 
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 vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2007 
6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2007 
7. Rekonštrukcia pohostinstva – informácia  
7a.Pohostinstvo – terasa (zámková dlažba + prístrešok) 
8. Urbanistická štúdia – stavebné pozemky 
9. PSP Opatovce – odpoveď na žiadosť 
10. GP parcela č. 569/2 
11. Žiadosť pani Angely Bartákovej – odstránenie autobusovej čakárne a konštrukcie 

pódia z par. č. 12 
12. Schválenie textu Kroniky obce Opatovce za rok 2007 
13. Finančný príspevok – MŠ a ŠJ Veľké Bierovce a TJ Veľké Bierovce - Opatovce 
14. Nákup programu – účtovníctvo 
15. Zmena názvu diaľničného odpočívadla Kostolná - informácia 
16. 895 rokov od 1. písomnej zmienky o obci – vydanie pohľadníc 
17. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO 
17a.Ťažba uránu v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom 
18. Rôzne:  

PD – KD - informácia 
Stavanie mája – organizačno-vecné zabezpečenie 

      19. 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 doplnený o bod 7a.Pohostinstvo – terasa (zámková dlažba + 
prístrešok), 17a. - Ťažba uránu v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom bol 
schválený. 

      4.  Kontrola uznesenia 
     Na poslednom zasadnutí OcZ  neboli prijaté uznesenia vyžadujúce kontrolu ich plnenia. 
      5.  Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2007 
      Inventarizácia majetku, inventúra pokladničnej hotovosti, cenín, stav finančných  
      prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2007, taktiež pohľadávok a záväzkov  
      k 31.12.2007 sa konala od 1.12.2007 a bola ukončená 11.1.2008. Cieľom bolo zistenie  
      fyzického stavu majetku obce s odsúhlasením s inventúrnymi zoznamami. 
      Skutočný stav majetku k 31.12.2007 je 16 164 968,56 Sk. Stav podľa účtovnej evidencie  
      k 31.12.2007 je 15 525 913,80 Sk. Majetok v hodnote 688 986,76 Sk predstavuje drobný  
      hmotný majetok a drobný nehmotný majetok, ktorý sa nevedie v účtovníctve. Účtovný  



      rozdiel 49 932,00 Sk vznikol vyradením plynofikácie potravín z majetku obce, účtovne  
      tak bude vykonané v roku 2008 a zaradením pozemku do majetku na základe kúpnej  
      zmluvy,  fyzicky bude zaradený na základe zápisu do katastra. Inventúra pokladne  
      k 31.12.2007 vykazovala 0 hodnotu. Záväzky predstavovali 75 032 Sk (mzdy a odvody  
      zamestnancov za 12/2007), pohľadávky činili 17 092 Sk.  Zostatok na účtoch bol  
      podložený výpismi z jednotlivých účtov k 31.12.2007. 
      Inventarizácia majetku obce Opatovce bola vykonaná za prítomnosti inventarizačnej  
      komisie a za účasti starostky obce. 
      6.   Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2007 
      Základom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2007, schválený OcZ  
      dňa 29.11.2006 uznesením č. 45/2006, zmena bola vykonaná uznesení OcZ č. 42/2007   
      dňa 26.09.2007. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený ako prebytkový. Príjmy obce 
      činili v roku 3 074 tis. Sk čo predstavuje 96,69% z rozpočtu, výdavky boli vo výške 2 593  
      tis. Sk čo predstavuje 89,44% plánovaného rozpočtu. Hospodársky výsledok za rok 2007  
      vo výške 481 tis. Sk  je navrhnutý použiť na tvorbu rezervného fondu. Záverečný účet za  
      rok 2007 bude overený audítorom v priebehu roka 2008. 
      Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj webovej stránke obce. 
      Odporúčam OcZ prerokovanie záverečného účtu obce Opatovce za rok 2007 uzavrieť  
      výrokom – celoročným hospodárením bez výhrad.  

7.Rekonštrukcia pohostinstva – informácia  
V zmysle uznesenia OcZ č. 2/2008 zo dňa 30.01.2008 bola vykonaná rekonštrukcia 
Pohostinstva v obci. Finančné náklady na rekonštrukciu: 
Stavebné práce 124 626.- Sk 
Elektroinštalácia   26 572.- Sk 
Voda    39 000.- Sk 
Vchodové dvere   41 190.- Sk 
Ostatný materiál   25 125.- Sk 
Spolu   256 513.- Sk 
Na základe vykonanej rekonštrukcie bolo RÚVZ v Trenčíne vydané rozhodnutie 
o povolení prevádzkovať Pohostinstvo. 
Ivan Blaho – pri rekonštrukcii mi vznikli náklady napr. nákup svietidiel, nákup plynových 
fliaš na vysúšanie priestoru pri stavebných prácach, nákup ventilátorov, vypínače, 
ústredné kúrenie ... a z toho dôvodu žiadam o refundáciu týchto nákladov. 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo s pani Blahovou, že tieto náklady predloží v písomnej 
forme a budú predmetom rokovania OcZ. 
7a.Pohostinstvo – terasa (zámková dlažba + prístrešok) 
Pán Ivan Blaho doručil dňa 26.03.2008 na OcÚ cenové ponuky na výstavbu prístrešku  
a položenie zámkovej dlažby pre letnú terasu pri pohostinstve v hodnote cca. 142 000.- Sk 
Na dnešnom zasadnutí OcZ sa vyjadril, že stavbu zainvestuje on , s tým, že sa mu budú 
náklady refundovať, napríklad formou nájmu.  
Obec investovala do rekonštrukcie pohostinstva, tak ako je uvedené v predchádzajúcom 
bode a to z dôvodu, že bez týchto rekonštrukčných prác, by RÚVZ v Trenčíne nedal 
súhlas na prevádzku pohostinstva, pohostinstvo by sa muselo zatvoriť. Z dôvodu, že obec 
pripravuje výstavbu nového kultúrneho domu, kde bude aj pohostinstvo, nebude 
investovať ďalšie finančné prostriedky do výstavby v rámci prevádzky pohostinstva.  
V prípade, že si prevádzkovateľ bude financovať stavbu prístrešku sám bez nároku na 
refundáciu nákladov, je potrebné predložiť žiadosť v zmysle stavebného zákona 
a nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a obcou.  
8.Urbanistická štúdia – stavebné pozemky 



Na základe konzultácie s odbornými pracovníkmi sme zistili, že stavebné pozemky 
v lokalite kde je  vybudovaná komunikácia a inžinierske siete je možné riešiť 
geometrickým plánom. Urbanistickú štúdiu je potrebné vypracovať na časť, kde je 
potrebné riešiť inžinierske siete a komunikáciu. Oslovím geodetickú kanceláriu 
o vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie geometrického plánu pre vytvorenie 
stavebných pozemkov. Cenová ponuka bude predložená na budúcom zasadnutí OcZ. 
9.PSP Opatovce – odpoveď na žiadosť 

PSP Opatovce  doručilo na OcÚ dňa 30.01.2008 žiadosť, v ktorej požaduje o zvolanie 
komisie ROEP pre k.ú. Opatovce a vyplatenie finančných prostriedkov, ktoré obec získala 
za ťažbu štrkov. Splnením týchto požiadaviek podmieňuje PSP Opatovce poskytnutie 
dreva na máj a uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pre vybudovanie športoviska. 
Dňa 06.02.2008 bola PSP Opatovce doručené odpoveď: 
1. Na základe konzultácie na Správe katastra Trenčín, nie je možné zvolať komisiu ROEP 
pre k.ú. Opatovce z dôvodu, že ROEP pre k.ú. Opatovce bol zapísaný do katastra 
nehnuteľností 27.12.1999 a v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom, §7 ods. 6, po právoplatnosti rozhodnutia správneho 
orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností a o zmene možno rozhodnúť do 
troch rokov od zápisu údajov do katastra nehnuteľností. Po tomto termíne je možné 
uplatňovať zmenu zápisu len súdnou cestou, zmena sa môže zapísať len na základe 
súdneho rozhodnutia. 
2. Obec Opatovce získala finančné prostriedky z ťažby štrkov na základe dohody 
podpísanej medzi obcou Kostolná – Záriečie a obcou Opatovce, nie na základe 
vlastníckeho vzťahu k pozemkom, na ktorých bola uskutočnené ťažba. V čase ťažby boli 
pozemky vo vlastníctve Obvodného úradu Trenčín a nie vo vlastníctve podielnikov, ako je 
uvádzané v žiadosti. Obvodný úrad Trenčín podpísal nájomnú zmluvu s obcou Kostolná – 
Záriečie o využívaní pozemkov na ťažbu štrkov. Obec Opatovce nemá na základe akých 
dokladov vyplatiť finančné prostriedky PSP Opatovce. Uvedené pozemky sú teraz vo 
vlastníctve Obvodného úradu Trenčín, ktorý platí za ne daň z nehnuteľností. 
Dúfam, že aj napriek tomu, že sme nemohli vyhovieť žiadosti PSP Opatovce z hore 
uvedených dôvodov, dohodneme sa na spolupráci týkajúcej sa poskytnutia stromu na máj 
a uzatvorenia nájomnej zmluvy na pozemok pre vybudovanie športoviska. 
10. GP parcela č. 569/2 

Na základe uznesenia OcZ bola podpísaná kúpna zmluva medzi obcou Opatovce 
a ARGONOVAZOM, a.s. Nové Mesto nad Váhom o predaji a kúpe časti parc. č. 569/2 vo 
vlastníctve Obce Opatovce, ktorú užíva AGRONOVAZ, a.s. – farma brojlerov. Parcely 
užívané AGRONOVAZOM, a.s. boli z pôvodnej parcely č. 569/2 odčlenené na základe 
geometrického plánu, ktorý dalo vypracovať PSP Opatovce. Pri zápise do katastra 
nehnuteľností,  bolo treba predložiť súhlas PSP Opatovce so zápisom GP, keďže ten riešil 
aj parcely v ich vlastníctve. Požiadala som predsedníčku Ing. Máriu Chorvátovú 
o písomný súhlas so zápisom GP. Na moje prekvapenie PSP Opatovce odmietlo dať 
písomný súhlas so zápisom vypracovaného GP,  aj keď obec mala záujem prefinancovať 
pomernú časť ich nákladov na jeho vypracovanie. Na základe uvedenej skutočnosti dala 
obec vypracovať GP, len na parcelu vo vlastníctve obce. Neviem aký dôvod malo PSP 
Opatovce nedať súhlas so zápisom GP, veď práve z dôvodu, aby boli z pôvodných parciel 
odčlenené novovzniknuté parcely a tie boli zapísané v katastri nehnuteľností, sa dal 
vypracovať GP.  Geometrický plán je technický dokument, ktorý nerieši vlastnícke 
vzťahy.  
Dúfam, že to nie je len  snaha negovať prácu obce, lebo ani ja ako starostka obce, ani 
poslanci OcZ, nemáme snahu a záujem nejako poškodiť  členov PSP Opatovce a je na 



škodu, že sa nehľadá cesta spolupráce a vzájomnej pomoci aj zo strany predstaviteľov 
PSP Opatovce.  
11. Žiadosť pani Angely Bartákovej – odstránenie autobusovej čakárne 

a konštrukcie pódia z par. č. 12 
Dňa 03.03.2008 bola na OcÚ Opatovce doručená žiadosť pani Angely Bartákovej, 
Opatovce č. 16, v ktorej žiada obec o odstránenie autobusovej čakárne a železnej 
konštrukcie pódia z parcely č. 12, ktorej je vlastníčkou. Ako dôvod uvádza, že parcelu si 
oplotí a bude ju využívať pre vlastné potreby. Obec Opatovce využívala v dobrej viere 
uvedenú parcelu ako verejné priestranstvo viac ako 50 rokov, mali sme záujem 
o odkúpenie uvedenej parcely, lebo je súčasťou priestoru, kde sa konajú kultúrne, 
spoločenské a športové podujatia organizované v obci. Pani Bartáková nemala záujem 
parcelu predať. Obec rešpektuje vlastnícke práva a autobusovú čakáreň a železnú 
konštrukciu pódia odstráni.    
Oslovili sme zhotoviteľa autobusovej čakárne, ktorý zabezpečil jej preloženie.  
12. Schválenie textu Kroniky obce Opatovce za rok 2007 

Poslancom OcZ bol prečítaný text Kroniky obce Opatovce za rok 2007, ktorý pripravila 
kronikárka obce Mgr. Katarína Bohušová. K prečítanému textu neboli žiadne 
pripomienky. 
Na základe informácií zo školenia kronikárov predkladáme poslancom na zváženie 
písanie kroniky obce ručne, registratúrnym atramentom. Teraz je kronika písaná na 
počítači a zväzovaná hrebeňovou väzbou. Na základe konzultácií sme zistili, že obce 
a mestá zabezpečujú kroniku rôzne – niektoré ju píšu tak ako my na počítači, iný 
uprednostňujú ručné písanie do knihy.  Je na rozhodnutí poslancov OcZ, aká forma sa 
zvolí. 
13. Finančný príspevok – MŠ a ŠJ Veľké Bierovce a TJ Veľké Bierovce – Opatovce 

Na zasadnutí OcZ 30.01.2008 bola prerokovávaná žiadosť Obce Veľké Bierovce 
o finančný príspevok na zabezpečenie chodu MŠ a ŠJ a TJ. V žiadosti sa pri MŠ a ŠJ 
uvádzalo, že finančné prostriedky poskytnuté v rámci podielových daní na MŠ a ŠJ sú 
nepostačujúce. Na základe výpočtu (podľa počtu detí v MŠ) obec  Veľké Bierovce 
dostane v roku 2008 v rámci podielových daní na MŠ a ŠJ 1 740 000.- Sk. Rozpočtované 
náklady na MŠ a ŠJ v roku 2007 boli vo výške 1 230 000.- Sk. Z uvedeného vyplýva, že 
finančná čiastka poskytnutá v rámci podielových daní obci Veľké Bierovce na MŠ a ŠJ je 
dostačujúca a dokonca prevyšuje skutočné náklady.  Je potrebné prehodnotiť uznesenie 
OcZ č. 67/2007 z 21.11.2007, v ktorom je schválený príspevok pre MŠ a ŠJ 15 000.- Sk 
a TJ Veľké Bierovce – Opatovce 10 000.- Sk. 

      Na základe zistených skutočností OcZ v Opatovciach ruší uznesenie č. 67/2007. Finančný  
      príspevok z rozpočtu obce Opatovce vo výške 20 000 Sk bude poskytnutý  TJ Veľké  
      Bierovce – Opatovce  na vybavenie družstva žiakov a zabezpečenie dopravy na zápasy. 

14. Nákup programu – účtovníctvo 
Z dôvodu prechodu na euro je potrebné aby program účtovníctva pracoval v programe 
windovs. Po skúsenostiach s programom účtovníctva od firmy IVES z Košíc  a po 
referenciách a skúsenostiach na iných obecných úradoch, sme sa rozhodli pre nákup 
nového programu od firmy MADE,spol s.r.o. Banská Bystrica, ktorý je prehľadnejší 
a finančne porovnateľný s programom od firmy IVES.  
15. Zmena názvu diaľničného odpočívadla Kostolná – informácia 

      Dňa 24.01.2008 som písomne požiadala NDS, a.s. v Bratislave o prehodnotenie možnosti  
      zmeniť názov odpočívadla Kostolná na odpočívadlo Opatovce, vzhľadom na to, že  
      odpočívadlo sa nachádza na našom katastri a obec Opatovce zabezpečuje obslužné  
      funkcie pre uvedený objekt. Dňa 12.03.2008 sme dostali písomné vyjadrenie k našej  
      žiadosti. NDS nemá výhrady k premenovaniu diaľničného odpočívadla za týchto  



      podmienok:  
      - súhlasné stanovisko Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR,  
      - uhradenie všetkých nákladov spojených so zmenou názvu, čo je predpoklad cca  
        400 000.- Sk 
       Vzhľadom na finančné možnosti obce sa to momentálne stáva nerealizovateľné. 

16. 895 rokov od 1. písomnej zmienky o obci – vydanie pohľadníc 
V tomto roku oslávi naša obec 895 rokov od prvej písomnej zmienky o obci v známej 
zoborskej listine. Pri tejto príležitosti by sme radi vydali pohľadnicu obce Opatovce.  
17. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO 
Z dôvodu zosúladenia VZN a PV je potrebné v článku 13 bod 1 zmeniť termín prvej 
splátky na 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV.  
17a.Ťažba uránu v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom 

      Čo to ten „urán“ vlastne je? Je to tmavošedý kovový prvok, ktorý bol objavený v roku  
      1789. Je to najťažší prvok nachádzajúci sa v prírode. Urán je ruda, z ktorej môže byť  
      použitá iba malá časť (z 1 kg uránu v 1 000 kg rudy sa dá vyťažiť iba 500 gramov).  
      Podzemná ťažba znamená presunutie obrovského množstva rudy zo zeme. Vo väčšine  
      uránových baní je percento uránového kovu veľmi nízke, len asi 0,1-1%. Každá tona  
      obohateného uránu, ktorá sa predáva na voľnom trhu predstavuje až 40 000 ton sutiny ako  
      radioaktívneho odpadu. Uránové bane sú často nechránené  a vietor a dážď šíria smrtiaci,  
      karcinogénny prach z ťažby, ktorý kontaminuje okolitú krajinu. 
      Čo sa týka konkrétne Inoveckého pohoria sú údaje známe spred 40-ich rokov, kde  
      predpokladajú výdatnosť rudy 0,06% - 0,16%, čo by znamenalo pri odhadovanom  
      množstve 2 000 t – 6 000 t  doslova milióny ton kontaminovanej hlušiny, ktorou by sa  
      zaviezli všetky doliny. To znamená, že sa odlesnia plochy pre ťažbu, narušia sa spodné  
      vody, ktoré dodávajú vlahu koreňom stromov, hluk, prach a vibrácie zeme vyženú  
      z Považského Inovca všetko živé a následne nastane rádiioaktívne zamorenie priestoru  
      a počas desiatok a stoviek rokov vzniknú poddolovaním prepadávajúce sa  holokopce. 
      A kto je v pozadí tohto projektu? Sú to kanadské súkromné ťažiarske firmy,  
      ktoré ich vláda donútila ísť preč z vlastného územia (legislatívou), aby nedošlo  
      k devastácií prekrásnej kanadskej prírody. Za výdatnej pomoci Greenpeace, sa podarilo  
      vyzbierať do 60 000 podpisov na petičných hárkoch „Stop uránu“ hlavne z Východného  
      Slovenska, kde je plánovaná ťažba v Jahodnej. Táto prvá časť bola odovzdaná ministrovi  
      životného prostredia, ktorý cez svojho štátneho tajomníka odkázal, že sa pri rozhodovaní  
      o prípadnej ťažbe bude prihliadať k názoru občanov žijúcich v danom regióne. Koncom  
      minulého roka sa podarilo v parlamente zmariť snahu určitých podnikateľských skupín  
      prepašovať do banského zákona ustanovenie o vecnom bremene, čo iste naši občania  
      zachytili v masmédiách. Pokladám to za veľký úspech, avšak iba malý krôčik k tomu, aby  
      nedošlo k devastácii našej prírody. Myšlienku zachovania prírody a kvality životného  
      prostredia prijali za svoju už všetci starostovia Považského mikroregiónu a nielen jeho.  
      Ako môže radový občan vyjadriť svoj názor –vyjadrí svoju vôľu na petičnom hárku  
      Svojim podpisom. Petičné hýrky sú k dispozícii v predajni Potraviny v obci. Ak  
      nepomôže petícia, existuje ešte inštitút referenda. 
      Dúfame, že súčasná vláda nedovolí devastáciu životného prostredia a neohrozí zdravie  
      svojich občanov ťažbou uránu. Napokon, to nie je vládny záujem. To je záujem  
      zahraničných spoločností, ktoré ,ak by sa ťažilo, tak vyťaženú rudu budú predávať na  
      trhoch s uránom. Starostovia regiónu sa stretávajú za účelom, aby si zjednotili postup.  
      Záväzné stanovisko OcZ v Opatovciach k prácam v geologických prieskumných 

      územiach v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka nad Váhom. 
      Obec Opatovce žiada zastaviť všetky prieskumné práce v geologických prieskumných  



      územiach, zameraných na prieskum výskytu uránovej rudy nachádzajúcich sa 
      v katastrálnych územiach obcí Selec, Kálnica, Hôrka nad Váhom. Touto činnosťou môžu  
      byť dotknuté práva a právom chránené záujmy Obce Opatovce. Obec svoj rozvoj    
      zamerala trvalo udržateľným spôsobom orientovaným na cestovný ruch. V súčasnosti by  
      prieskum uránu v tejto lokalite výrazným spôsobom ohrozil rozvoj cestovného ruchu  
      v našej obci a jej okolí. 

18. Rôzne:  
PD – KD – informácia – k vypracovaniu PD na KD je potrebné zrealizovať geologický 
prieskum – výkop, aby bolo možné po statickej stránke navrhnúť riešenie v projekte. 
Výkop bude zároveň využitý na trativod dažďovej vody z asfaltovej plochy   pre KD. 

      Stavanie mája – organizačno-vecné zabezpečenie – vzhľadom k tomu, že PSP  
      Opatovce nám zatiaľ nedalo odpoveď na náš list č.79/2008 zo dňa 06.02.2008, nevieme či  
      nám poskytne drevo na stavanie mája. Keď vznikne situácia, že sa nedohodneme s PSP  
      Opatovce, budeme to riešiť z iného zdroja. V prípade priaznivého počasia bude aj tradičná  
      opekačka pre deti a stavanie mája nám spríjemní aj živá hudba. 
      Priemyselný park Opatovce – KUPRED, s.r.o. Trenčín prejavila záujem o pozemky  
      v rámci územného plánu obce určené na podnikateľskú činnosť – priemyselný park.  
      Keďže značnú časť týchto pozemkov vlastní PSP Opatovce firma KUPRED, s.r.o.  
      oslovila jednotlivých podielnikov, aby ich informovala o možnosti kúpy a prieskum  
      ochoty predať pozemky realizovali formou zmluvy o budúcej zmluve. Takto zistili, že zo  
      strany podielnikov je záujem o odpredanie pozemkov. Problém vznikol z dôvodu, že na  
      LV niektorí podielnici, podľa ich dokladov,  nemajú svoje podiely v správnom počte,  
      alebo ich tam vôbec nemajú. Z uvedeného dôvodu sa rozhodli uplatniť si svoje právo  
      súdnou cestou. Týmto úkonom sa odpredaj pozemkov zastavil do rozhodnutia súdu. 
      PSP Opatovce by si malo v čo najkratšom čase usporiadať vnútorné vzťahy, aby zbytočne  
      neblokovali rozvoj územia obce.  

19. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 
 
 
 
      V Opatovciach, dňa 02.04.2008    
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
      Zapísala: Jana Vraždová 
 
 
 
 
 
       Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková     ................................................ 
                                    Ján Bohuš                 ................................................ 
 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 02.04.2008 
      Uznesenie č. 10/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      b e r i e   n a   v e d o m i e    
      správu hlavnej kontrolórky o vykonanej inventarizácii majetku obce Opatovce  
      k 31.12.2007 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 11/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2007 bez výhrad, použitie  
      prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu  
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 12/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      text Kroniky obce Opatovce za rok 2007 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 13/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      písanie Kroniky obce Opatovce formou - ručne 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 14/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      r u š í       
      uznesenie OcZ č. 67/2007 zo dňa 21.11.2007 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 15/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      finančný príspevok vo výške 20 000 Sk pre  TJ Veľké Bierovce – Opatovce  na vybavenie  
      družstva žiakov a zabezpečenie dopravy na zápasy v roku 2008. 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 16/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      n e s c h v a ľ u j e  
      premenovanie diaľničného odpočívadla Kostolná na diaľničné odpočívadlo Opatovce za  
      podmienoky NDS:  
      - uhradenie všetkých nákladov spojených so zmenou názvu, cca 400 000.- Sk 
       Vzhľadom na finančné možnosti obce sa to momentálne stáva nerealizovateľné. 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 17/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      vydanie pohľadníc obce Opatovce pri príležitosti 895 výročia prvej písomnej zmienky  
      o obci Opatovce 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 



      Uznesenie č. 18/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e      
      Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
      a drobné stavebné odpady (čl.13, bod 1) 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 19/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe predložených a zistených informácii  
      žiada zastaviť všetky prieskumné práce v geologických prieskumných územiach,  
      zameraných na prieskum výskytu uránovej rudy nachádzajúcich sa v katastrálnych  
      územiach obcí Selec, Kálnica, Hôrka nad Váhom 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
      Uznesenie č. 20/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e      
      písomne vyzvať PSP Opatovce na urýchlené usporiadanie vnútorných vzťahov – výška  
      jednotlivých podielov, z dôvodu, aby nedochádzalo k blokovaniu rozvoja územia obce  
      Opatovce v zmysle územného plánu obce. 
      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
     V Opatovciach, dňa 02.04.2008    
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková     ................................................ 
                                    Ján Bohuš                 ................................................ 
 
 
 
 
 


