Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 25.03.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Schválenie miestnych poplatkov po prepočte na euro
6. Schválenie textu kroniky za rok 2008
7. Návrh na vyradenie majetku obce
8. Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Veľké Bierovce – Opatovce
8a) Kúpa časti parcely č. 25 v podiele 1/72
8b) Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení SSÚ
8c) Prezentácia obce v MY Trenčianske noviny
9. Rôzne: organizačno-vecné zabezpečenie
Stavanie mája 30.04.2009
Plánovaná komunikácia z Opatoviec do Trenčína – informácia
Kultúrne leto - informácia
10. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
overovatelia: Bc. Iveta Mondeková, Ján Bohuš
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia doplnený o bod 8a) – Kúpa časti parcely č. 25 v podiele 1/72, 8b) –
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení SSÚ, 8c) – Prezentácia obce v MY Trenčianske noviny, bol
schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenie prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje, odporúča
a berie na vedomie.
5. Schválenie miestnych poplatkov po prepočte na euro
Jedná sa o miestne poplatky: prenájom KD, riad, miešačka, kopírovanie, vysielanie
v miestnom rozhlase. Po prepočítaní konverzným kurzom navrhujeme tieto poplatky
zaokrúhliť nasledovne:
Prenájom
kultúrny dom –
sála KD mimo vykurovacieho obdobia 6,7 EUR/deň
vo vykurovacom období 16,6 UER/deň
kuchynka KD 10 EUR/deň
riad 0,03 EUR/kus
miešačka
1,0 EUR/deň
Ostatné poplatky
kopírovanie 0,06 EUR/A4
vysielanie v miestnom rozhlase
2 EUR/jedno vysielanie

6. Schválenie textu kroniky za rok 2008
Kronikárka Mgr. Katarína Bohušová predložila text kroniky za rok 2008.
7. Návrh na vyradenie majetku obce
Na základe inventúrneho zápisu z 30.01.2008, zlého technického stavu majetku, poškodenia,
nepoužiteľnosti, nefunkčnosti alebo nadbytočnosti majetku bol pripravený zoznam majetku
obce na vyradenie.
8. Žiadosť o finančný príspevok pre TJ Veľké Bierovce – Opatovce
Obec veľké Bierovce požiadala o dotáciu z rozpočtu obce na činnosť TJ Veľké Bierovce –
Opatovce. Náklady na činnosť TJ predstavovali v roku 2008 finančnú čiastku 164 tis. Sk. TJ
reprezentuje aj obec Opatovce, preto navrhujem aby sme prispeli na činnosť 650 EUR.
8a) Kúpa časti parcely č. 25 v podiele 1/72
Na základe mejtkoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov obce k majetku, ktorý obec
užíva navrhujem odkúpiť podiel 1/72 z parcely reg. „E“ č. 25 k.ú Opatovce od vlastníka
V.Ch. Podiel predstavuje z celkovej výmery parcely 4,14 m2, cena za 13,28 EUR (400
Sk)/m2.
8b) Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení SSÚ
Spoločný stavebný úrad predložil návrh dodatku č.3 ku zmluve o zriadení spoločného
stavebného úradu. Dodatok č.3 rieši:
V článku 3 „Financovanie a organizácia“
Mení sa:
ods.1 – Počet zamestnancov spoločného stavebného úradu určí smernicou primátor Mesta
Trenčín po prerokovaní a schválení Radou starostov Spoločného stavebného úradu
ods.7 – Činnosť spoločného stavebného úradu sa riadi pracovným a organizačným poriadkom
Mesta Trenčín
V článku 4 „Zhromaždenie starostov“
Sa pridáva nová odrážka v:
ods.1 – rokuje o pristúpení nového účastníka zmluvy ( na základe návrhu na pristúpenie
nového účastníka a uznesenia obecného zastupiteľstva pristupujúceho účastníka zmluvy),
ďalej rokuje o návrhu účastníka zmluvy na výpoveď zmluvy o zriadení spoločného
stavebného úradu
V článku 5 „Rada starostov“
Mení sa:
Ods.4 – Rada starostov prerokuje vnútroorganizačné zmeny týkajúce sa spoločného
stavebného úradu, napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok
V článku 6 „Záverečné ustanovenia“
Mení sa:
Ods. 3 – Účastní zmluvy môže zmluvu vypovedať len písomne, ku koncu kalendárneho roka,
najneskôr do 30.9. kalendárneho roka. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď spolu
s unesením obecného zastupiteľstva účastníka zmluvy doručená primátorovi Mesta Trenčín
8c) Prezentácia obce v MY Trenčianske noviny
Redakcia MY TN robí články ohľadom obcí za nezmenených podmienok - tak ako po minulé
roky: za odber kusov MY TN .
Článok na 1/2 novinovej strany je za odber 200 ks MY TN v cene 0,35 €/1 ks a na 1 novinovú
stranu je odber 400 ks. Vzhľadom na to, že 200 kusov výtlačkov je pre nás zbytočných, nie je
ponuka výhodná.
9.Rôzne: organizačno-vecné zabezpečenie
Stavanie mája 30.04.2009
Zabezpečiť hudbu, v prípade priaznivého počasia opekačka pre deti, máj - strom, techniku na
postavenie mája.

Plánovaná komunikácia z Opatoviec do Trenčína – informácia
Požiadala som Ing. arch. Mlynčekovú, hl. arch. Mesta Trenčín o informácie o postupe prác
ohľadne plánovanej komunikácie z Opatoviec do Trenčína v súvislosti s projektom nových
ochranných pásiem letiska. Poskytla mi nasledovné informácie:
- Tento týždeň v stredu ide do Žiliny za prof. Kazdom,(ktorý pracuje na novom projekte
ochranných pásiem) z dôvodu dohodnutia ďalšieho postupu prác
- Momentálne právnici Mesta Trenčín posudzujú návrh zmluvy , nakoľko celá táto
práca je finančne pomerne náročná, a bolo potrebné počkať na tohtoročný rozpočet
a dopad jeho krátenia
- Cela procedúra okolo zmeny ochranných pasiem legislatívne trvá veľmi dlho, nakoľko
sa musia prizývať všetky dotknute obce nielen v tesnom susedstve TN, ale prakticky
všetky, ktoré majú nejaký súvis s letiskom v TN
- Podľa prof. Kazdu a konkrétneho príkladu, keď menili pásma v Prievidzi, trvalo to
všetko až po schválenie Leteckým úradom cca 3 /!!!/ roky
- Naša predstava je taká, že minimálne v návrhovej fáze UPN Mesta Trenčín, čo je
niekedy na jeseň t.r., by sme chceli aspoň dieľčie výsledky tohto materiálu tam už dať,
momentálne v koncepte nášho UPN ideme podľa starých pasiem. Na verejne
prerokovanie budete samozrejme ako obec pozvaní, takže budete mať informácie
o postupe prac.
- Komunikácia z Opatoviec do TN je v našom koncepte navrhovaná v dvoch
alternatívach, v každom prípade je to tam zapracovane a bolo na komunikáciu myslené
- Po mojom rokovaní v stredu v ZA vám dám vedieť, čo je nového v tejto problematike.
Kultúrne leto – informácia
V rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2009 sú zatiaľ pripravované dve vystúpenia koncerty dychových hudieb. Oslovili sme aj sponzorov o finančné príspevky. Dúfam, že
záujem zo strany občanov o tieto podujatia bude väčší ako v minulom roku, lebo keď sa
návšteva podujatí nezlepší budeme uvažovať o tom, že nebudeme podujatie organizovať.
10. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 25.03.2009

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 25.03.2009
Uznesenie č. 14/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
miestne poplatky:
Prenájom
kultúrny dom –
sála KD mimo vykurovacieho obdobia 6,7 EUR/deň
vo vykurovacom období 16,6 UER/deň
kuchynka KD 10 EUR/deň
riad 0,03 EUR/kus
miešačka
1,0 EUR/deň
Ostatné poplatky
kopírovanie 0,06 EUR/A4
vysielanie v miestnom rozhlase
2 EUR/jedno vysielanie
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
text kroniky obce Opatovce za rok 2008
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný príspevok pre TJ Veľké Bierovce – Opatovce na dopravu v roku 2009 čiastku 650
EUR
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 17/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Opatovce a V.Ch, na odkúpenie parcely reg. „E“ č.
25 o výmere 298 m2, druh záhrady, k.ú. Opatovce v podiele 1/72 za cenu 13,28 EUR (400
Sk)/m2
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č.3 ku zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu.
V článku 3 „Financovanie a organizácia“
Mení sa:
ods.1 – Počet zamestnancov spoločného stavebného úradu určí smernicou primátor Mesta
Trenčín po prerokovaní a schválení Radou starostov Spoločného stavebného úradu
ods.7 – Činnosť spoločného stavebného úradu sa riadi pracovným a organizačným poriadkom
Mesta Trenčín

V článku 4 „Zhromaždenie starostov“
Sa pridáva nová odrážka v:
ods.1 – rokuje o pristúpení nového účastníka zmluvy ( na základe návrhu na pristúpenie
nového účastníka a uznesenia obecného zastupiteľstva pristupujúceho účastníka zmluvy),
ďalej rokuje o návrhu účastníka zmluvy na výpoveď zmluvy o zriadení spoločného
stavebného úradu
V článku 5 „Rada starostov“
Mení sa:
Ods.4 – Rada starostov prerokuje vnútroorganizačné zmeny týkajúce sa spoločného
stavebného úradu, napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok
V článku 6 „Záverečné ustanovenia“
Mení sa:
Ods. 3 – Účastní zmluvy môže zmluvu vypovedať len písomne, ku koncu kalendárneho roka,
najneskôr do 30.9. kalendárneho roka. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď spolu
s unesením obecného zastupiteľstva účastníka zmluvy doručená primátorovi Mesta Trenčín
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 25.03.2009

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

