
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 28.05.2008 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola uznesenia 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2007  
7. Odstúpenie od zmluvy – PD Miestne komunikácie - informácia 
8. Stavebné pozemky - informácia 
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO 
10. Nájomná zmluva – športovisko 
11. Doplnenie Plánu stavebných prác na rok 2008 o vymaľovanie DS, oprava MK 
12. Návrh na zmenu rozpočtu 
12a.Žiadosť o finančný príspevok pre ZŠ Trenč. Stankovce na zabezpečenie osláv MDD 
13. Rôzne:  

Enviromentálny fond (žiadosť o dotáciu na kanalizáciu) – informácia 
Stavanie mája – vyhodnotenie 
MDD – organizačno-vecné zabezpečenie 
Kultúrne leto Opatovce 2008 – informácia  

      14. Ukončenie zasadnutia 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
      Starostka obce privítala poslancov a hostí na zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie. 

2. Určenie overovateľov zápisnice 
Overovatelia zápisnice: Bc. Iveta Mondeková, Ing. Miroslava Vasková 
3. Schválenie programu zasadnutia 
Program zasadnutia OcZ doplnený o bod 12a bol schválený. 
4. Kontrola uznesenia 
Na minulom riadnom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia charakteru schvaľuje, berie na 
vedomie. 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
Následná finančná kontrola bola vykonaná 21.04.2008. Prekontrolované boli pokladničné 
doklady príjmové a výdavkové, dodávateľské a odberateľské faktúry a bankové výpisy, za 
obdobie 1. štvrťrok 2008. Uvedené prekontrolované doklady spĺňajú všetky náležitosti 
a nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných nariadení a predpisov.  
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2007  
SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica uskutočnil audit účtovnej jednotky Obec Opatovce  
k 31.12.2007. účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu Obce Opatovce k 31.12.2007, výsledky jej hospodárenia za 
rok končia k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. 
7. Odstúpenie od zmluvy – PD Miestne komunikácie – informácia 
Obec Opatovce v zmysle Zmluvy o dielo (číslo objednávateľa 2007/462, číslo zhotoviteľa 
01/2001) uzatvorenej medzi Obcou Opatovce ako objednávateľom a Ing. Dušanom 



Duvačom – PRODOS ako zhotoviteľom, podľa čl. XIII, bod 1, písm. a)odstúpila od 
zmluvy k 18.04.2008. 
Odôvodnenie odstúpenia od zmluvy: V zmysle podpísanej hore uvedenej zmluvy mal 
zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi „Projekt stavby – Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Opatovce“ v rozsahu podľa čl. IV. predmetnej zmluvy v termíne 
04.04.2008. Dňa 09.04.2008 bola doručená na Obecný úrad Opatovce  e- mailová pošta, 
v ktorej sa zhotoviteľ ospravedlnil za nedodanie predmetu zmluvy, nakoľko mu bol 
zmenený systém odvodnenia komunikácie. Zároveň požiadal o zaslanie podkladu  z PD 
kanalizácie o skladbe podložia. Na základe uvedeného objednávateľ dňa 09.04.2008 e-
mailovou poštou upozornil zhotoviteľa na potrebu podpísania dodatku zmluvy s nový  
termínom dodania predmetu zmluvy (č. XIV, bod 2). Požiadal zhotoviteľa o predloženie 
nového termínu dodania PD, s tým, že objednávateľ pripraví dodatok ku zmluve a vyzval 
zhotoviteľa na určenie termínu a miesta stretnutia, na ktorom bude podpísaný dodatok ku 
zmluve a zároveň budú zhotoviteľovi odovzdané požadované podklady. Nakoľko sa 
zhotoviteľ do 17.04.2008 objednávateľovi neozval, ani nereagoval na telefón číslo, 
objednávateľ v zastúpení starostky obce  vycestoval do Nemšovej a na uvedenej adrese 
zhotoviteľa chcel podpísať dodatok ku zmluve a odovzdať zhotoviteľovi požadované 
podklady. Ani táto iniciatíva však nebola úspešná. Objednávateľovi sa nepodarilo stretnúť 
so zhotoviteľom. Nakoľko objednávateľ vyčerpal všetky možnosti ako sa skontaktovať so 
zhotoviteľom (telefón, e-mail, osobná návšteva) a napriek tomu sa mu nepodarilo 
skontaktovať so zhotoviteľom , pristúpil objednávateľ k riešeniu odstúpiť od zmluvy. 
Na základe vzniknutej situácie bude obec hľadať nového dodávateľa na PD – 
rekonštrukcia miestnych komunikácií.   
8. Stavebné pozemky – informácia 
Oslovila som geodetickú kanceláriu – Ing. Jozef Auxt o vypracovanie ponuky na 
geometrický plán pre vytvorenie stavebných pozemkov v zmysle územného plánu obce. 
Na základe navrhnutého rozparcelovania sa vytvorí v časti, kde sú vybudované inžinierske 
siete 10 stavebných pozemkov. Je potrebné uskutočniť nasledovné kroky. Na základe LV 
na pôvodné parcely, osloviť všetkých vlastníkov a predstaviť im plán vytvorenia SP 
a spôsob zrealizovania majetkového vysporiadania. 
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO (rozšírenie o ab/ , ac/ ) 
Článok 33 Zníženie  poplatku 

       1. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok na základe predložených   
       dokladov   preukazujúcich    dôvod  zníženia    poplatku  na : 
       a/   200,-Sk 
       aa/ ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny. 

Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ZŤP, rozhodnutie o posúdení 
zdravotného stavu. Doklady preukazujúce dôvod zníženia  poplatku je daňovník povinný 
predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslušného spoplatňovacieho  obdobia. 
V prípade  nepredloženia  dokladu správcovi  poplatku v stanovenej  lehote, správca dane 
predmetný poplatok v príslušnom  spoplatňovacom   období  nezníži, 

       ab/ samostatne žijúci občan nad 70 rokov 
       ac/ občan využívajúci nehnuteľnosť na rekreáciu 

10. Nájomná zmluva – športovisko 
PSP Opatovce doručilo  dňa 19.05.2008 Návrh nájomnej zmluvy na parcelu – pozemok na 
vybudovanie športoviska. Vzhľadom na to, že nájomná zmluva bude zapísaná aj na 
Správe katastra v Trenčíne je potrebné dať vypracovať geometrický plán, ktorý presne 
určí veľkosť parcely, ktorá bude predmetom nájomnej zmluvy. Nájomnú zmluvu 
navrhujeme uzatvoriť od 1.9.2008 na dobu 7 rokov. Nájom je navrhnutý vo výške 1 Sk za 
rok, je to ústretový krok zo strany PSP Opatovce. Je potrebné dať vypracovať PD na 



športovisko a náväzne na to GP pozemku. Na základe GP bude podpísaná nájomná 
zmluva.   
11. Doplnenie Plánu stavebných prác na rok 2008 o vymaľovanie DS, oprava MK 
Na základe skutočnosti, že obec bude mať v roku 2008 príjem z nájmu za hrobové miesta 
je možné vykonať vymaľovanie priestorov v DS, ktoré je potrebné zahrnúť do plánu 
stavebných prác na rok 2008.   

      Oprava MK – Záhumnie: 
      Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo získať financie na vybudovanie kanalizácie  
      a následne na vybudovanie aj miestnych komunikácií, je potrebné nájsť riešenie na opravu  
      miestnej komunikácie – Záhumnie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Jednou 
      z možností je oprava liatym asfaltom. Predpokladaná cena je cca 120 000.- Sk. Túto 
      opravu, vzhľadom na stav komunikácie,  je možné finančne riešiť z rezervného fondu. 

12. Návrh na zmenu rozpočtu 
Na základe skutočností: spresnenie výnosu dane z príjmov poukázaných samospráve, 
spresnenie predpisu dane z nehnuteľností a poplatku za KO na rok 2008, realizovanie 
nájomných zmlúv na hrobové miesta, schválené uznesenia  OcZ - bolo potrebné upraviť 
príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce pre rok 2008.  
12a.Žiadosť o finančný príspevok pre ZŠ Trenč. Stankovce na zabezpečenie osláv 
MDD 
Pani riaditeľka ZŠ v Trenč. Stankovciach sa na nás obrátila so žiadosťou o finančný 
príspevok na zabezpečenie osláv MDD. Deti z našej obce navštevujú túto ZŠ,  takže aj  
pre nich je pripravovaná oslava MDD, preto  navrhujem, aby sme prispeli finančnou 
čiastkou 2000 Sk. 
13. Rôzne:  

Enviromentálny fond (žiadosť o dotáciu na kanalizáciu) – informácia 
Obec Opatovce nezískala dotáciu z enviromentálneho fondu na vybudovanie 
kanalizácie v obci. Z Trenčianskeho kraja získala dotáciu na kanalizáciu len obec 
Trenč. Stankovce, Selec a Nemšová. Neprestávame vyvíjať úsilie o získanie financií 
na vybudovanie kanalizácie. Hľadáme ďalšie formy finančnej pomoci.  
Stavanie mája – vyhodnotenie 

            Už tradične sa posledný aprílový deň v roku staval máj pri Kultúrnom dome. 
            Stužkami, ktoré pripravila Lenka Bulková ovenčili máj naše deti. Postavenie mája  
            zrealizoval pomocou techniky a pomoci našich občanov Sandro Prekop z Veľkých  
            Bieroviec. Chvíle pod májom spríjemnila deťom tradičná opekačka. K dobrej nálade  
            prispela aj Stankovská kapela svojimi pesničkami. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli  
            pri zabezpečení tohto podujatia. 
            Na základe žiadosti pani Mariany Blahovej prevádzkovateľky pohostinstva, že majú  
            záujem o drevo z mája na účel výroby sedenia pri pohostinstve, obecné zastupiteľstvo  
            rozhodlo, že drevo sa im na tento účel poskytne bez finančnej náhrady. 

MDD – organizačno-vecné zabezpečenie 
Vystúpenie divadla MASKA zo Zvolena s bábkovou hrou „No počkaj zajac“. Na 
záver je pre deti pripravený darček.  
Kultúrne leto Opatovce 2008 – informácia  
V rámci Kultúrneho leta Opatovce v júli a auguste 2008 sú pripravené nasledujúce 
podujatia: 
13.07.2008 o 17.00 h. – koncert Stankovskej kapely 
03.08.2008 o 17,00 h. – koncert speváckeho zboru dôchodcov z Trenč. Stankoviec 
24.08.2008 o 17,00 h. vystúpenie FS Mladosť z Dubnice nad Váhom 
Dúfajme, že počasie nám bude priať a vystúpenia budeme môcť realizovať vonku pri 
KD  



Bc. Iveta Mondeková – Ing. Pavol Ondriška ma oslovil, že by 3.8.2008 chcel 
zorganizovať ďalší ročník šachového turnaja. 

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

 
 
 
 
      V Opatovciach, dňa 28.05.2008    
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
      Zapísala: Jana Vraždová 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková       ................................................ 
                              Ing. Miroslava Vasková   ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 28.05.2008 
 

      Uznesenie č. 21/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      b e r i e   n a   v e d o m i e    
      správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
       
       Uznesenie č. 22/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      b e r i e   n a   v e d o m i e    
      správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2007 
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
      Uznesenie č. 23/2008 

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

odstúpenie od  Zmluvy o dielo (číslo objednávateľa 2007/462, číslo zhotoviteľa 01/2001) 
uzatvorenej medzi Obcou Opatovce ako objednávateľom a Ing. Dušanom Duvačom – 
PRODOS ako zhotoviteľom na „Projekt stavby – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
v obci Opatovce“ 

      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
  
      Uznesenie č. 24/2008 

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

informáciu o možnosti vytvorenia stavebných pozemkov a 
o d p o r ú č a  

starostke obce, aby pokračovala a vykonala potrebné kroky pre vytvorenie a majetkové 
vysporiadanie stavebných pozemkov 

      hlasovanie: za – 3           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
      Uznesenie č. 25/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO   
      Článok 33 Zníženie  poplatku (rozšírenie o ab/ , ac/ ) 
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
     Uznesenie č. 26/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
     vypracovanie PD na viacúčelové športovisko, GP pre potreby vyčlenenie pozemku na  
     výstavbu športoviska a na základe GP Nájomnú zmluvu medzi Obcou Opatovce a PSP  
     Opatovce o nájme vyčleneného pozemku za účelom výstavby a prevádzkovania  
     športoviska. 
     hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 



      Uznesenie č. 27/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e     
      doplnenie Plánu stavebných prác na rok 2008 o vymaľovanie domu smútku a opravu MK              
      Záhumnie  
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
      Uznesenie č. 28/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      použitie rezervného fondu na opravu MK Záhumnie  
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
      Uznesenie č. 29/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
      predložený návrh na zmenu rozpočtu 
      hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
     Uznesenie č. 30/2008 

Obecné zastupiteľstvo 
      s c h v a ľ u j e     
     nenávratný finančný príspevok pre ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce na  
     zabezpečenie osláv MDD 2008  
     hlasovanie: za – 3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
       
 
 
 
      V Opatovciach, dňa 28.05.2008    
 
 
 
                                                                                          Janka Horňáková 
                                                                                          starostka obce 
 
 
 
 
       
 
       Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková       ................................................ 
                              Ing. Miroslava Vasková   ................................................ 
 
 
 
 


