Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 29.07.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Rozšírenie prenájmu pohostinstva – žiadosť, presunuté z minulého zasadnutia OcZ
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2008
8. VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na predajných
miestach - schválenie
9. VZN č. 3/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej
pôsobnosti obce Opatovce
10. Schválenie poplatku za prenájom stolov, lavíc a stoličiek.
11. Enviromentálny fond – informácia
12. Splašková kanalizácia – informácia
13. Schválenie komisie OcZ pre bývanie
13aŽiadosť obce Veľké Bierovce o navýšenie dotácie pre TJ Veľké Bierovce – Opatovce
13bPSP Opatovce - žiadosť
14. Rôzne:
Organizačné a finančné zabezpečenie hodovej slávnosti – sv. omša, zábava
Oprava chodníka pre RD č. 39
Riešenie dažďovej vody pri RD č. 26
Kosenie a drobné práce v obci - informácia
5. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
overovatelia: Monika Ernestová, Ján Bohuš
3. Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia doplnený o doby: 13aŽiadosť obce Veľké Bierovce o navýšenie dotácie
pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce, 13bPSP Opatovce – žiadosť, v rôznom - Oprava
chodníka pred RD č. 39, Riešenie dažďovej vody pri RD č. 26, Kosenie a drobné práce v obci
– informácia, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenia prijaté na minulom riadnom zasadnutí OcZ mali charakter schvaľuje a berie na
vedomie.
5. Rozšírenie prenájmu pohostinstva – žiadosť, presunuté z minulého zasadnutia OcZ
Tento bod programu bol na dnešné zasadnutie presunutý z minulého zasadnutia OcZ
z dôvodu, aby mali poslanci dostatok času na prehodnotenie situácie vzhľadom na to, že
k takejto žiadosti už prijali uznesenie na zasadnutí OcZ dňa 03.12.2008 č. 55/2008, v ktorom
žiadosť neschválili. Po preskúmaní kladov a záporov rozšírenia pohostinstva o miestnosť
v kultúrnom dome, ktorá susedí s prevádzkou pohostinstva sa poslanci OcZ rozhodli, že
uznesenie č. 55/2008 ostáva v platnosti.

6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Dňa 23.06.2009 bola vykonaná následná a priebežná finančná kontrola za obdobie od
1.4.2009 do 31.5.2009. Prekontrolované boli nasledovné doklady: pokladničné doklady
príjmové a výdavkové, dodávateľské faktúry, inventarizácia pokladne, kultúrno-spoločenská
činnosť, daň z nehnuteľností. V kontrolovaných oblastiach nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2008
Uskutočnil sa audit účtovnej závierky Obce Opatovce za rok 2008 a audit o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou za uvedené obdobie. Audit vykonala spoločnosť
SPOLAUDIT, s.r.o. , Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín. Stanovisko audítora je, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce Opatovce k 31.12.2008, výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve, účtovné
informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade
s účtovnou závierkou.
8. VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
predajných miestach – schválenie
V zmysle § 6 ods. l zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov § 3 ods. 3 zák. NRSR č. 178/1988 Z. z.o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov bolo vypracované VZN upravujúce
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na predajných miestach v obci
Opatovce. Toto VZN obce upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti
fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.
9. VZN č. 3/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej
pôsobnosti obce Opatovce
Obec Opatovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 odst. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov vypracovala VZN č. 3 /2009 o sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti obce Opatovce.
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je rozhodovanie o odkázanosti na sociálne
služby, poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb, spôsob a výška úhrady za
poskytovanie sociálnych služieb, okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba. Ďalej
VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť obce Opatovce vo veciach rozhodovania o
odkázanosti na opatrovateľskú službu, rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v
zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným a týždenným pobytom, rozhodovania o
odkázanosti v zariadení pre seniorov, poskytovania opatrovateľskej služby, poskytovania
prepravnej služby, poskytovania sociálnej služby v jedální, poskytovania sociálnych služieb v
zariadení opatrovateľskej služby, poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov,
poskytovania odľahčovacej služby.
10. Schválenie poplatku za prenájom stolov, lavíc a stoličiek.
Navrhnuté ceny za prenájom (zapožičanie) stolov, stoličiek, lavíc:
Reštauračný stôl
0,50 €
15,063 Sk
Tapacírovaná stolička
0,20 €
6,025 Sk
Rozkladací stôl (pivný)
1,00 €
30,126 Sk
Rozkladacia lavica (pivná) 0,50 €
15,063 Sk

11. Enviromentálny fond – informácia
Dňa 11.07.2009 bola doručená na Obecný úrad Opatovce odpoveď z Enviromentálneho fondu
ohľadne žiadosti o finančný príspevok na výstavbu splaškovej kanalizácie v obci. Vzhľadom
na skutočnosť, že požiadavky o poskytnutie podpory formou dotácie niekoľkonásobne
prevyšujú finančné možnosti Enviromentálneho fondu, nie je možné všetkým obciam
vyhovieť. Obec Opatovce nedostala dotáciu na vybudovanie kanalizácie z Enviromentálneho
fondu pre rok 2009. O získanie dotácie sa opätovne pokúsime aj v budúcom roku – 2010.
12. Splašková kanalizácia – informácia
TVK, a.s. Trenčín pripravuje veľký projekt na vybudovanie kanalizácie pre aglomeráciu
do ktorej patrí aj obec Opatovce. Či bude tento projekt schválený, by mali obce vedieť ku
koncu roka 2009.
13. Schválenie komisie OcZ pre bývanie
V zmysle VZN č. 1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov je potrebné schváliť
Komisiu OcZ pre bývanie. Navrhujem nasledovné zloženie komisie: Mgr. Iveta Mondeková,
Monika Ernestová, Ján Bohuš.
13aŽiadosť obce Veľké Bierovce o navýšenie dotácie pre OTJ Veľké Bierovce –
Opatovce
Obec Veľké Bierovce nás oslovila so žiadosťou o navýšenie dotácie pre OTJ Veľké Bierovce
– Opatovce z dôvodu, že družstvo mužov postúpilo do vyššej súťaže – MO Trenčín, čo bude
vyžadovať väčšie náklady na réžiu, rozhodcov a dopravu futbalistov na zápasy. OcZ schválilo
pre rok 2009 dotáciu pre OTJ 650 EUR. Čo sa týka navýšenia tejto dotácie, navýšenie by
muselo byť schválené z rezervného fondu, lebo z bežného rozpočtu, vzhľadom na vývoj
podielových daní, nie je možné dotáciu navýšiť. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania
pracovnej skupiny ZMaOS s Ministerstvom financií SR z dôvodu analyzovania možnosti
riešenia negatívnej finančnej situácie miest a obci na základe krátenia podielových daní,
navrhujeme žiadosť Obce Veľké Bierovce presunúť na ďalšie zasadnutie OcZ – 30.09.2009.
V tom čase by už mali byť známe výsledky rokovania a návrhy na riešenie situácie ohľadne
podielových daní. Obec Opatovce v zmysle výsledkov týchto rokovaní posúdi finančné
možnosti obce Opatovce o navýšenie dotácie pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce pre rok
2009.
13b. PSP Opatovce – žiadosť
Dňa 29.07.2009 bola na Obecný úrad Opatovce doručená žiadosť PSP Opatovce, v ktorej
predseda spoločenstva Ing. Mária Chorvátová žiada samosprávu obce o písomné vyzvanie
podielnikov, ktorí neprejavili záujem o vydokladovanie právneho nároku k spoločnej
nehnuteľnosti, aby tak urobili čo najskôr. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že poslanci OcZ
schválili výstavbu priemyselného parku na pozemkoch bývalých urbárnikov.
Poslanci OcZ schválili Územný plán obce Opatovce a nie len priemyselný park. V územnom
pláne obce je časť k.ú. územia Opatovce (kde sú viacerí vlastníci nie len PSP Opatovce)
určená na využitie ako plocha výroby a skladov. Územnoplánovacia dokumentácia obce
Opatovce bola schvaľovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskoršie platných predpisov, teda s dodržaním všetkých lehôt
a stupňov (Prieskumy a rozbory, Zadanie, Miestny územný systém ekologickej stability,
Územný plán, celý proces trval od roku 2005 až do konca roku 2007, kedy bol územný plán
obce schválený). V tomto schvaľovacom procese podielnici nevyjadrili nesúhlas
s navrhovaným riešením využitia územia. Vzhľadom na to, že sa objavili vnútorné problémy
PSP Opatovce s výškou podielov jednotlivých podielnikov, zvolala obec Opatovce pracovné
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Kupred s.r.o., (záujemci o územie),
PSP Opatovce v zastúpení predsedu a právnika, starostka obce a zástupca starostky obce. Na
pracovnom stretnutí sa malo hľadať riešenie na urovnanie vzniknutých rozporov, aby bola

možnosť rozvoja územia v zmysle územného plánu. Bol dohodnutý postup riešenia, ktorý
však stroskotal na podaní súdnej žaloby zo strany PSP Opatovce.
Samospráva obce nemôže nariaďovať jednotlivým podielnikom ako majú nakladať so svojim
majetkom. Snahou obce bolo zabezpečiť rozvoj uvedeného územia a jedine z toho dôvodu
vyvinula maximálnu snahu o riešenie situácie. Svoje vnútorné majetkové – vlastnícke vzťahy
si musí PSP Opatovce teda jednotliví podielnici riešiť sami. Obec do týchto vzťahov nemôže
vstupovať ani nič nariaďovať.
14. Rôzne:
Organizačné a finančné zabezpečenie hodovej slávnosti – sv. omša, zábava
Hodová slávnosť bude 13.septembra 2009, muzikanti na zábavu sú zmluvne potvrdení, obec
osloví prevádzkovateľku pohostinstva o príspevok na honorár pre muzikantov.
Oprava chodníka pre RD č. 39
Na základe opakovaných žiadostí o riešenie situácie s dažďovou vodou pri RD.č.39
(zaplavovanie chodníka a vytváranie mláky až k oploteniu) starostka obce dala vypracovať
cenovú ponuku na zabezpečenie odstránenia uvedenej situácie. Oprava by pozostávala
z osadenia vpuste a odvedenia dažďovej vody do vsakovačky pri RD č.38, zdvihnutia
obrubníka a doasfaltovania komunikácie a chodníka. Boli vypracované dve cenové ponuky,
ktoré predstavovali finančné čiastky 2379,5 EUR a 2157,60 EUR. Náklady prevyšujú
finančné možnosti obce vyčlenené na opravu a údržbu miestnych komunikácií pre rok 2009,
situáciu sa bude obec snažiť riešiť v spolupráci s majiteľmi RD č. 39. Kompletne by sa
situácia mala vyriešiť po vybudovaní splaškovej kanalizácie, po ktorej je plánovaná
kompletná rekonštrukcia celej komunikácie aj chodníkov.
Riešenie dažďovej vody pri RD č. 26
Pri veľkom objeme zrážok dochádza k zahlteniu priekopy pri RD č. 26 smerom k hrádzi
Váhu. Obec bude situáciu riešiť vyčistením priekopy, kompletné riešenie sa v rámci
finančných možností pokúsime zapracovať do rozpočtu na rok 2010.
Kosenie a drobné práce v obci – informácia
Vzhľadom na to, že sa na oznam v Obecných novinách obce Opatovce neprihlásil žiadny
záujemca o prácu na údržbe verejnej zelene, verejného priestranstva a drobné stavebné
a udržiavacie práce, obec Opatovce uzavrela zmluvu so Strediskom služieb vedľajšieho
hospodárstva Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín na poskytnutie
jedného odsúdeného na vykonávanie hore uvedených prác.
15. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 29.07.2009

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Janka Horňáková

Overovatelia:

Monika Ernestová

................................................

Ján Bohuš

................................................

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 29.07.2009
Uznesenie č. 26/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Opatovce za rok 2008 a správu
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za uvedené obdobie
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2009
Obecné zastupiteľstvo
s chvaľuje
VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na predajných
miestach
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2009
Obecné zastupiteľstvo
s chvaľuje
VZN č. 3/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej
pôsobnosti obce Opatovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 30/2009
Obecné zastupiteľstvo
s chvaľuje
ceny za prenájom (zapožičanie) stolov, stoličiek, lavíc:
Reštauračný stôl
0,50 €
15,063 Sk
Tapacírovaná stolička
0,20 €
6,025 Sk
Rozkladací stôl (pivný)
1,00 €
30,126 Sk
Rozkladacia lavica (pivná) 0,50 €
15,063 Sk
Prerátane konverzným kurzom 30,126 Sk/€
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu – odpoveď z Enviromentálneho fondu na žiadosť obce Opatovce o dotáciu na
vybudovanie splaškovej kanalizácie
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu – príprava projektu na vybudovanie kanalizácie spoločnosťou TVK,a.s. Trenčín
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 33/2009
Obecné zastupiteľstvo
s chvaľuje
Komisiu OcZ v Opatovciach pre bývanie v nasledovnom zložení: Mgr. Iveta Mondeková,
Monika Ernestová, Ján Bohuš.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2009
Obecné zastupiteľstvo
neodporúča
realizovať opravu chodníka a miestnej komunikácie pri RD č. 39 v zmysle predloženej
cenovej ponuky
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o uzavretí zmluvy medzi obcou Opatovce a Strediskom služieb vedľajšieho
hospodárstva Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín na poskytnutie
jedného odsúdeného na vykonávanie prác: údržba verejnej zelene, verejného priestranstva
a drobné stavebné a udržiavacie práce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 29.07.2009

Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Janka Horňáková

Overovatelia:

Monika Ernestová
Ján Bohuš

................................................
................................................

