Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.12.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program zastupiteľstva:
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie platu starostu obce
3. Diskusia
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala všetkých prítomných a otvorila ustanovujúce zasadnutie OcZ.
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Jana Vraždová
Overovatelia: Mrg. Iveta Mondeková, Ing. František Dohál
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
Všeobecné údaje
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 332
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 233
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 220
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 230
Výsledky volieb
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Iveta Mondeková Mgr. ĽS- HZDS 112 hlasov
2. Patrik Bulko Ing.
NEKA
111 hlasov
3. František Dohál Ing. KDH
109 hlasov
4. Viera Bulková
KDH
101 hlasov
5. Veronika Horňáková KDH
90 hlasov
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Lukáš Vasko Ing.
ĽS- HZDS
86 hlasov
2. Monika Ernestová ĽS-HZDS
78 hlasov
3. Brigita Marcinátová KDH
68 hlasov

4. Richard Bulko Ing. KDH
68 hlasov
5. Ivan Blaho
NEKA
61 hlasov
6. Ľuboš Chorvát Ing. SaS
32 hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. 206
2. 24
Za starostu obce bol zvolený:
Janka Horňáková
NEKA
206 hlasov
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub – príloha zápisnice
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Novozvolený poslanci zložili zákonom predpísaný sľub – príloha zápisnice
6. Príhovor novozvoleného starostu obce
Vážení občania ďakujem Vám za prejavenú dôveru a odovzdaný hlas vo voľbách na starostu
našej obce. Už tretie volebné obdobie, ako nezávislý kandidát, sa budem snažiť Vašu dôveru
nesklamať. Svoju prácu som sa vždy snažila robiť tak, aby som sa za ňu nemusela hanbiť.
Nie vždy sa človeku všetko podarí ako si naplánuje, lebo veľa vecí je závislých od získania
finančných prostriedkov. Pevne verím, že spoločnými silami s poslancami obecného
zastupiteľstva a Vami – občanmi obce, sa nám v ďalšom období podarí zrealizovať nejeden
dobrý projekt. Čaká nás v spolupráci s TVK.a.s. Trenčín budovanie kanalizácie a následne na
to zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií. V záverečnej fáze schvaľovania je aj
určenie nových ochranných pásiem Letiska Trenčín. Po jeho schválení môžeme pokračovať
v spolupráci s TSK a Mestom Trenčín v ďalších krokoch na príprave dokumentácie
a následne realizácie komunikácie z Opatoviec do Trenčína. Máme pripravenú projektovú
dokumentáciu na výstavbu nového kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. Je potrebné
usilovať sa o získanie finančných prostriedkov z fondov a grantov na finančné krytie
uvedených investícií, lebo rozpočet obce nepokryje takéto veľké investície. V obci sa podarilo
pripraviť prvé pozemky na individuálnu bytovú výstavbu, budeme pokračovať v príprave
ďalších pozemkov, ktoré umožnia rozvoj našej obce a nárast počtu obyvateľov. Rozvoj
kultúrno-spoločenského života v obci a podpora podnikateľov je ďalším cieľom, ktorý máme
pred sebou. Popri všetkých aktivitách viesť agendu obecného úradu k spokojnosti všetkých
občanov. Želám nám všetkým veľa síl, pevné zdravie a veľkú dávku šťastia, aby sa nám
dobré predsavzatia a plány podarilo splniť.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Program zastupiteľstva:
1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Navrhujem Mgr. Ivetu Mondekovú vzhľadom na jej dlhoročné skúsenosti s prácou v
samospráve vo funkcii poslanca a zástupcu starostu obce.

2. Určenie platu starostu obce – Mgr. Iveta Mondeková
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom mesačný plat starostu vo výške, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov plus 10%.
3. Diskusia
4. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 15.12.2010

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Mgr. Iveta Mondeková

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

Ing. František Dohál

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

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.12.2010
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samospráva obce
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce, Janka Horňáková zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Viera Bulková, Ing. Patrik Bulko, Ing. František
Dohál, Veronika Horňáková. Mgr. Iveta Mondeková
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
poveruje
1. poslanca Mgr. Ivetu Mondekovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Určenie mesačného platu starostu obce.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom mesačný plat starostu vo výške, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov plus 10%

V Opatovciach, dňa 15.12.2010

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia:

Mgr. Iveta Mondeková

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

Ing. František Dohál

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

