Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.04.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
3a.Ing. arch. Masaryk - informácia
4. Kontrola uznesenia
5. Žiadosť PSP Opatovce
1. Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2009
2. Schválenie textu kroniky za rok 2009
3. Výstavba viacúčelového športoviska – informácia
4. Mariana Blahová – žiadosť o predĺženie nájmu
5. Svojpomocný klub stomikov – žiadosť
10a.Obec Veľké Bierovce – žiadosť o finančný príspevok pre OTJ
6. VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce - schválenie
7. VZN č. 2/2010 o poplatkoch za znečisťovanie - schválenie
8. Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ÚPSVaR
9. Stavebné pozemky
10. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -3.2b-2010
11. Zmeny a novelizácie v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12. Rôzne:
Organizačné a vecné zabezpečenie stavanie mája, MDD, Kultúrne leto
Oprava ríny na pohostinstve
13. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na riadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
overovatelia: Mg. Iveta Mondeková, Bystrík Horňák
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia doplnený o bod 3a.- Ing. arch. Masaryk – informácia, 10a.
Obec Veľké Bierovce – žiadosť o finančný príspevok pre OTJ a v bode 17 rôzne – oprava
ríny na pohostinstve, bol schválený.
3a.Ing. arch. Masaryk – informácia
Informácia o ďalších krokoch na príprave územia pre podnikateľskú činnosť.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 9/2010
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostku obce na oslovenie MUDr. Markechovej s požiadavkou aby dochádzala aspoň raz za
dva týždne z dôvodu predpísania receptov na lieky do obce Opatovce (prípadne Veľké
Bierovce – oslovenie obce)
Janka Horňáková, starostka obce: listom č. 2010/161 zo dňa 23.02.2010 som oslovila MUDr.
Markechovú s požiadavkou občanov obce Opatovce, prednesenou poslancom OcZ , ohľadne
predpisovania liekov v obci, aj s možnosťou poskytnutia miestnosti na tento účel na

Obecnom úrade v Opatovciach. Veľa občanov, ktorí pravidelne užívajú lieky sú dôchodci
a cesta do ambulancie v Trenč. Stankovciach po komunikácii I/50 je veľmi nebezpečná.
MUDr. Markechová k tejto požiadavke zaslala písomné stanovisko: Náplň práce lekára nie je
len v predpisovaní liekov. Každý liek musí byť evidovaný v zdravotnej dokumentácii
pacienta. Zdravotné poisťovne kontrolujú počty predpísaných krabičiek liekov aj roky dozadu
a pri nezapísaní sankcionujú plnou úhradou daného lieku. Nie je možné, aby sme nosili celé
zdravotné dokumentácie na obce. Pacienti, ktorí nie sú schopní prísť na ambulanciu, môžu si
zavolať návštevu lekára domov. Stáva sa, že pacient na ambulanciu „nie je schopný prísť“, ale
na poštu, ku holičovi, na výpredaje ... prejde bez problémov. Keď je pacient schopný
absolvovať návštevu u odborných lekárov, môže za mesiac – dva navštíviť aj ambulanciu
praktického lekára. Žiadosť je z medicínskeho hľadiska neakceptovateľná. Ambulancia musí
vyhovovať aj určitým hygienickým požiadavkám, čo ponúkaná miestnosť na obecných
úradoch nespĺňa. Predpísané lieky si aj tak pacienti musia vyzdvihnúť mimo obce.
K problému cestnej komunikácie sa nevyjadrujem.
5. Žiadosť PSP Opatovce
PSP Opatovce listom zo dňa 05.03.2010 žiada o opravu časti zápisnice zo zasadnutia OcZ zo
dňa 10.02.2010, ktorá vraj zavádza občanov a širokú verejnosť a to v bode 5 a 17.
V bode 5 v zápisnici zo zasadnutia OcZ dňa 10.02.2010 je zapísaná informácia Ing. arch.
Masaryka k príprave územia pre podnikateľskú činnosť. Zapísaný text bol konzultovaný
s Ing. arch. Masarykom a ten svojim podpisom potvrdil, že text zodpovedá prednesenej
prezentácii.
Overovatelia zápisnice taktiež súhlasia so zapísaným textom, lebo zodpovedá tomu čo bolo
povedané na zasadnutí OcZ.
V bode 17 – Rôzne
- v časti Zastavenie konania – je informácia o zastavení konania Uznesením Okresného súdu
v Trenčíne v právnej veci preskúmania odvolania PSP Opatovce proti rozhodnutiu Obce
Opatovce. PSP Opatovce nepodalo návrh na Okresný súd, ale vzhľadom na to, že sa odvolalo
voči rozhodnutiu obce a odvolacím orgánom je Okresný súd, musela obec celý spis postúpiť
na preskúmanie okresnému súdu. Termín navrhovateľ pre PSP Opatovce vyplýva z podania
odvolania voči rozhodnutiu obce. Uznesenie Okresného súdu v Trenčíne je prílohou
zápisnice.
- v časti Súdny spor o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa text v zápisnici opiera
o žalobu č. 26C/3/2008 podanú navrhovateľom Podielnici PSP Opatovce v zastúpení Ing.
Máriou Chorvátovou, kde odporcom č. 4./ je Obec Opatovce, ďalej je to Uznesenie
Okresného súdu v Trenčíne č. 26C/3/2008-227, 3108205554 zo dňa 1.8.2008, kde súd
rozhodol o zamietnutí návrhu navrhovateľov na vydanie predbežného opatrenia, ďalším
dokladom je odvolanie PSP Opatovce voči rozhodnutiu Okresného súdu v Trenčíne zo dňa
9.10.2008, a nakoniec Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č. 4Co/314/2009-272,
3108205554 zo dňa 2.12.2009, v ktorom Krajský súd v Trenčíne uznesenie súdu prvého
stupňa (Okresného súdu v Trenčíne) potvrdil. Všetky tieto doklady boli doručené na Obecný
úrad Opatovce z Okresného a Krajského súdu v Trenčíne doporučenou poštou. Text
v zápisnici len podáva chronologickú informáciu o priebehu súdnej žaloby, na ktorú majú
poslanci aj občania právo.
Overovatelia zápisnice súhlasia so zapísaným textom, lebo zodpovedá predloženým
dokladom.
6. Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej inventarizácii majetku k 31.12.2009
Fyzická inventúra majetku obce bola vykonaná k 31.12.2009 v zmysle zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve a vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie majetku obce č. 2/2008.
Inventarizačná komisia po porovnaní fyzického a účtovného stavu majetku konštatuje, že nie
sú zistené žiadne rozdiely.

7. Schválenie textu kroniky za rok 2009
Na zasadnutie OcZ bol predložený text Kroniky za rok 2009.
8. Výstavba viacúčelového športoviska – informácia
V zmysle uznesenia OcZ č. 4/2010 zo dňa 10.02.2010 bola podpísaná zmluva o dielo
na stavbu „Úpravy terénu pre výstavbu viacúčelového športového ihriska“ s dodávateľom
SAPRESTAV, Veľké Bierovce. Ku dnešnému dňu je na základe tejto zmluvy vykonaných
cca 80% prác. Dňa 12.04.2010 bolo stavenisko odovzdané dodávateľovi, ktorý bude
realizovať výstavbu viacúčelového športového ihriska. Predpokladaný termín ukončenia
výstavby 30.06.2010.
9. Mariana Blahová – žiadosť o predĺženie nájmu
Presunuté na ďalšie riadne zasadnutie OcZ v Opatovciach v mesiaci júl 2010.
10. Svojpomocný klub stomikov – žiadosť
Svojpomocný klub stomikov ILCO Trenčín zaslal na obecný úrad Opatovce písomnú žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na činnosť klubu. Vzhľadom na finančnú situáciu obce
v roku 2010, v súvislosti na krátenie podielových daní, obec Opatovce nemôže žiadosti
vyhovieť.
10a.Obec Veľké Bierovce – žiadosť o finančný príspevok pre OTJ
Obec Veľké Bierovce písomnou žiadosťou doručenou na Obecný úrad v Opatovciach, žiada
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce, na
dopravu športovcov na futbalové zápasy v roku 2010. Vzhľadom na finančné možnosti obce
navrhujem schváliť finančný príspevok vo výške 800 €. V prípade priaznivejšieho vývoja
financií obce môžeme v treťom štvrťroku prehodnotiť navýšenie príspevku podľa finančných
možnosti.
11.VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – schválenie
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na základe § 11 ods. 4 písm. a/ zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9 ods. 1
zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva VZN
č.1/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Opatovce. Obec Opatovce je
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Opatovce sa vzťahujú na
majetok: určený na výkon samosprávy obce, zverený do správy rozpočtovej organizácii, ktorú
zriadila, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu, ktorý sa využíva na podnikateľskú
činnosť obce, ktorý je v prenájme. Tieto zásady sa nevzťahujú na finančné prostriedky obce,
hospodárenie ktorých sa riadi schváleným rozpočtom obce a Zásadami hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce.
12.VZN č. 2/2010 o poplatkoch za znečisťovanie – schválenie
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 5 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Opatovce VZN č. 2/2010 o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Opatovce.
13. Vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
ÚPSVaR
Obec Opatovce sa rozhodla prijať do pracovného pomeru 1 zamestnanca na výkon práce:
čistenie miestnych komunikácií a verejného priestranstva, kosenie a údržbu verejnej zelene,
drobné udržiavacie práce z evidencie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci
podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti. Na takéhoto zamestnanca ÚPSVaR poskytuje
príspevok podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa poskytuje počas deviatich mesiacov, to je
minimálna doba trvania pracovného pomeru, mesačne vo výške 90% z celkovej ceny práce
počas prvých 3 mesiacov, potom 80% počas ďalších troch mesiacov a 70% počas posledných
troch mesiacov. Pracovné miesto bude vytvorené od 01.05.2010 do 31.01.2011. V zozname
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú trvalý pobyt v obci Opatovce,
z vhodných uchádzačov nebol o túto prácu záujem, pracovné miesto sme obsadili
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie z Veľkých Bieroviec.
14. Stavebné pozemky
Posledné dedičské konanie, ktoré bolo treba zrealizovať, aby sa dali pozemky odkúpiť od
fyzických osôb, bolo v druhom aprílovom týždni. Obec pripravuje kúpnopredajné zmluvy, je
predpoklad do konca apríla 2010 tieto popodpisovať a dať návrh na vklad vlastníckeho práva
na Správu katastra do Trenčína.
15. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP -3.2b-2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Regionálneho operačného programu, prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra CR, opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť
podpory 3.2b neinvestičné aktivity. Obec Opatovce v spolupráci so subjektom pracujúcim
v cestovnom ruchu predkladá žiadosť v rámci tejto oblasti zameranú na oblasť: systematické,
propagačné a marketingové materiály pre oblasť cestovného ruchu.
16. Zmeny a novelizácie v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Starostka obce informovala poslancov OcZ o zmenách zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení po poslednej novelizácii schválenej 09.02.2009 a 02.03.2010 s účinnosťou od
01.04.2010. Odporučila poslancom OcZ podrobnejšie sa oboznámiť so zmenami v zákone.
Zmena harmonogranu zasadnutí OcZ v Opatovciach v roku 2010 v zmysle novely zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení: termín zasadnutí 14.07.2010, 13.10.2010, po voľbách.
17. Rôzne:
Organizačné a vecné zabezpečenie stavanie mája, MDD, Kultúrne leto
Stavanie mája – 30.04.2010 o 16,30 h., zabezpečenie živej hudby, v prípade priaznivého
počasia tradičná opekačka pre deti.
MDD – 30.05.2010 o 15,00 h., zabezpečenie bábkového divadla pre deti
Kultúrne leto Opatovce 2010 – v rámci finančných možností obce (získanie nenávratných
finančných príspevkov) zrealizovať 2 podujatia v mesiacoch júl- august 2010.
Oprava ríny na pohostinstve – zrealizovanie opravy ríny na pohostinstve.
18. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom OcZ za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 14.04.2010
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia:

Mgr. Iveta Mondeková
Bystrík Horňák

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.04.2010
Uznesenie č. 10/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej inventarizácii majetku obce Opatovce ku dňu
31.12.2009
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 11/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
text Kroniky obce Opatovce za rok 2009
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 12/2010
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
finančný príspevok na činnosť pre Svojpomocný klub stomikov, ILCO Trenčín
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce na dopravu športovcov
na futbalové zápasy vo výške 800 €
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 2/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
-predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP 3.2b – 2010/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom obce Opatovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Opatovce,
-zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
-financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 17/2010
Obecné zastupiteľstvo
mení
znesenie č. 8/2010 v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 14.04.2010
Janka Horňáková
starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Mgr. Iveta Mondeková
Bystrík Horňák

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

