Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 16.10.2010
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 vykonanej kontrole
6. Schválenie príspevku pre M.M.
6a. Žiadosť ZO Slov. zväzu chovateľov Trenč. Stankovce
6b. Žiadosť – Ing. Arch. Jozef Masaryk
6c. Upozornenie – Ing. Mária Chorvátová
7. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2010 – 2014
8. Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Opatovciach
9. Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Opatovce
10. Informácia o podanej žiadosti - podpora a rozvoj infraštruktúry CR, neinvestičné
aktivity
11. Informácia o rokovaní na TSK a SAD Trenčín
12. Komisia OcZ pre bývanie
13. Rôzne:
- posedenie s občanmi v rámci mesiaca úcty k starším 20.10.2010
- uvítania detí do života 03.11.2010
- rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku – Mikuláš 05.12.2010
14. 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
Predložený program zasadnutia doplnený o bod 6a. Žiadosť ZO Slov. zväzu chovateľov
Trenč. Stankovce, 6b. Žiadosť – Ing. Arch. Jozef Masaryk, 6c. Upozornenie – Ing. Mária
Chorvátová bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Na minulom riadnom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenie – schvaľuje, neschvaľuje a berie
na vedomie
5.Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
V mesiaci september bola vykonaná následná finančná kontrola pokladničných dokladov
príjmových a výdavkových a dodávateľských a odberateľských faktúr. Pri kontrolovaných
dokladoch neboli zistené nedostatky. Ďalej bola vykonaná kontrola plnenia uznesení OcZ
a vykonanie kontroly ukončených investičných akcií – 5 b.j., viacúčelové športové ihrisko,
rekonštrukcia budovy OcÚ.
6.Schválenie príspevku pre M.M.
Tak ako po minulé roky navrhujem schváliť finančnú čiastku 33EUR ako kompenzáciu za
bocianie hniezdo v záhrade pre pani M.M.
6a. Žiadosť ZO Slov. zväzu chovateľov Trenč. Stankovce

Dňa 15.10.2010 doručila ZO Slov. zväzu chovateľov Trenč. Stankovce žiadosť o poskytnutie
sponzorského finančného daru na zabezpečenie Oblastnej výstavy drobných zvierat spojenú
s expozíciou Klubu kožušinových zvierat na Slovensku, ktorá sa koná v dňoch 6. -7.11.2010
v Trenč. Stankovciach.
6b. Žiadosť – Ing. Arch. Jozef Masaryk
Dňa 16.10.2010 pred konaním zasadnutia OcZ doručil Ing. Arch. Masaryk žiadosť
o zaviazanie parciel, územia a vyjadrenie súhlasu pre pripravovanú podnikateľskú aktivitu,
polyfunkčné obchodné centrum schválením uznesenia OcZ. Vzhľadom na to, že je koniec
volebného obdobia, bola predmetná žiadosť presunutá na prvé riadne zasadnutie OcZ v
Opatovciach po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
6c. Upozornenie – Ing. Mária Chorvátová
Pred konaním zasadnutia OcZ 16.10.2010 odovzdala Ing. Mária Chorvátová upozornenie
týkajúce sa bodu 7 – schválenie úväzku starostu obce pre volebné obdobie 2010 – 2014,
v ktorom upozorňuje, že úväzok starostu mal byť schválený pred posledným dňom
odovzdania kandidátnych listín do volieb orgánov samosprávy.
7.Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2010 – 2014
Tento bod programu bude na základe upozornenia Ing. Márie Chorvátovej konzultovaný
s právnikom.
8.Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Opatovciach
Podľa §11, bod 4, písmeno k) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sú predložené na schválenie Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Opatovciach.
9.Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Opatovce
Starostka obce Opatovce na základe § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 1 zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Poriadok
odmeňovania pracovníkov obce Opatovce.
10.Informácia o podanej žiadosti - podpora a rozvoj infraštruktúry CR, neinvestičné
aktivity
Na základe uznesenia OcZ č. 16/2010 zo dňa 14.04.2010 obec vypracovala a predložila
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP 3.2b – 2010/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu“. Ministerstvo pôdohospodárstva, ŽP
a RR SR nám dňa 19.08.2010 doručilo rozhodnutie o neschválení našej žiadosti.
11.Informácia o rokovaní na TSK a SAD Trenčín
Dňa 03.09.2010 bolo na SAD, a.s. Trenčín rokovanie k úprave cestovného poriadku
autobusových spojov v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. SAD na základe
monitoringu vykonaného na jednotlivých autobusových spojoch pristúpilo k úprave
(prestupové spoje, zrušenie spojov) jednotlivých spojov, ktoré v rámci monitoringu boli
nevyužívané cestujúcimi v dostatočnej kapacite. Upravený cestovný poriadok by mal platiť
od 01.01.2011.
12.Komisia OcZ pre bývanie
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 10.09.2010 posúdila žiadosti
o pridelenie nájomného bytu doručené na Obecný úrad v Opatovciach.
Doručené žiadosti: Rastislav Tomašák, Trenčianske Stankovce
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila žiadosť z hľadiska úplnosti, správnosti a
dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu.

Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky na pridelenie nájomného bytu v poradí v akom
boli doručené kompletné žiadosti: Rastislav Tomašák, Trenčianske Stankovce
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky na pridelenie nájomného bytu v poradí
v akom boli doručené kompletné žiadosti: 0
13.Rôzne: organizačno-vecné zabezpečenie
- posedenie s občanmi v rámci mesiaca úcty k starším 20.10.2010
- uvítania detí do života 03.11.2010
- rozsvietenie vianočného stromčeka v obecnom parku – Mikuláš 05.12.2010
14.Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom OcZ za účasť aj za spoluprácu počas volebného
obdobia 2006-2010 a ukončila riadne zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 16.10.2010

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Monika Ernestová
Ján Bohuš

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 16.10.2010
Uznesenie č. 37/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej následnej a priebežnej kontroly dňa 07.09.2010
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančnú čiastku 33 EUR, slovom tridsaťtri eur dvadsať centov, ako kompenzáciu za bocianie
hniezdo v záhrade pre pani M.M.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 39/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančnú čiastku 33 EUR, slovom tridsaťtri eur pre ZO Slovenského zväzu chovateľov
Trenčianske Stankovce na zabezpečenie Oblastnej výstavy drobných zvierat v dňoch 6.7.11.2010 v Trenčianskych Stankovciach
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 40/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Opatovciach
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 41/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Opatovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 42/2010
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP 3.2b –
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu“.
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43/2010
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky na pridelenie nájomného bytu v poradí v akom
boli doručené kompletné žiadosti: Rastislav Tomašák, Trenčianske Stankovce
hlasovanie: za – 3
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 16.10.2010

Janka Horňáková, starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia:

Monika Ernestová
Ján Bohuš

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

