Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 02.02.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia z posledného riadneho zasadnutia OcZ
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009
7. Schválenie rozpočtu na rok 2011 - 2013
8. Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného záujmu,
voľba predsedu
9. Komisia OcZ pre bývanie – návrh na zmenu členov z dôvodu komunálnych volieb
10. Plán stavebných prác na rok 2011
11. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2011
12. Informácia R2
13. Informácia – projekt nových ochranných pásiem Letiska Trenčín
14. Informácia - kanalizácia
15. Žaloba na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
16. PPA – informácia o projekte
17. Stavebné pozemky – informácia
17a.Schválenie kúpnej zmluvy na stavebný pozemok
18. Žiadosť – Ing. Arch. Jozef Masaryk
19. Harmonogram zasadnutí OcZ v roku 2011, zástupca starostu obce
20. Smernica o cestovných náhradách
21. Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie karnevalu pre deti
- organizačné a vecné zabezpečenie stavania mája
22. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva na prvom riadnom zasadnutí
OcZ. Na základe prezenčnej listiny skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Viera Bulková, Bc. Veronika Horňáková
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 17a.Schválenie kúpnej zmluvy na
stavebný pozemok, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia z posledného riadneho zasadnutia OcZ
Na poslednom riadnom zasadnutí OcZ boli prijaté uznesenia charakteru – schvaľuje a berie na
vedomie.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Následná a priebežná finančná kontrola bola vykonaná na obecnom úrade 2.12.2010
a 26.01.2011. Prekontrolované boli doklady: dodávateľské a odberateľské faktúry,
pokladničné doklady príjmové a výdavkové, bankové výpisy. Pri uvedených kontrolovaných

dokladoch neboli zistené nedostatky, doklady spĺňajú všetky náležitosti. Taktiež bolo
kontrolované aj plnenie uznesení OcZ. Uznesenia OcZ v kontrolovanom období mali
charakter schvaľuje, neschvaľuje a berie na vedomie.
Skontrolované boli aj pohľadávky za KO a daň z nehnuteľností a získané finančné príspevky
v roku 2011.
V pohľadávkach je evidovaná pohľadávka Miroslava Blažinského, bytom Opatovce č. 127 za
vývoz KO za roky 2007 – 4,97 €, 2008 – 11,65 €, 2009 – 11,61 €. Platobný výmer mu bol
vyrubený na základe trvalého pobytu v obci Opatovce. Vzhľadom na to, že sa v obci
dlhodobo nezdržuje a nevieme adresu, na ktorú by sme mu doručili výzvy na uhradenie
pohľadávky a taktiež s ohľadom na výšku pohľadávky (možnosť vymáhania pohľadávky
exekútorom) navrhujem, aby boli pohľadávky Miroslava Blažinského za vývoz KO za roky
2007, 2008, 2009 zrušené vzhľadom na nerentabilnosť krokov na vymoženie pohľadávky.
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009
SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica vykonal audit účtovnej závierky Obce Opatovce
k 31.12.2009. Podľa názoru audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2009, výsledky jej hospodárenia za
rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Audítor taktiež
overoval súlad výročnej správy s uvedenou účtovnou závierkou. Podľa názoru audítora sú
uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach
v súlade s účtovnou závierkou.
7. Schválenie rozpočtu na rok 2011 - 2013
Programový rozpočet obce Opatovce na roky 2011-2013 je zostavený v súlade
s predpísanými právnymi normami. Programový rozpočet na rok 2011 je navrhnutý ako
prebytkový, na roky 2012 – 2013 vyrovnaný. Pre roky 2011 – 2013 je rozpočtovaných 14
programov. Pred schvaľovaním programového rozpočtu OcZ bol návrh rozpočtu zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, na webovej stránke obce). K návrhu
rozpočtu neboli zo strany občanov vznesené žiadne pripomienky. V podprograme 1.1. boli
navýšené finančné prostriedky oproti návrhu rozpočtu a to z dôvodu zmeny zákonov.
Navrhujem OcZ schváliť predložený návrh rozpočtu.
8. Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného
záujmu, voľba predsedu
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov menovať komisiou OcZ na ochranu verejného záujmu. Členom tejto
komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve
zástupcovia politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená
z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých kandidátov. Komisia musí mať najmenej troch členov. Vzhľadom na uvedené
navrhujem komisiu Obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného záujmu
v zložení: Mgr. Iveta Mondeková – ĽS – HZDS, Ing. Patrik Bulko – NEKA, Ing. František
Dohál – KDH. Za predsedu komisie navrhujem Mgr. Ivetu Mondekovú.
9. Komisia OcZ pre bývanie – návrh na zmenu členov z dôvodu komunálnych volieb
V zmysle VZN č. 1/2009 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov je schválená Komisia
OcZ pre bývanie uznesením č. 33/2009. Členmi komisie sú poslanci OcZ. Z dôvodu
komunálnych volieb a zmeny poslancov v OcZ navrhujem nasledovné zloženie komisie: Ing.
Patrik Bulko - predseda, Viera Bulková - člen, Bc. Veronika Horňáková - člen.
10. Plán stavebných prác na rok 2011 – príloha zápisnice
11. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2011 – príloha zápisnice
12. Informácia R2
Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota je momentálne v procese
schvaľovania dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru.

Trasovanie R2 sa vzhľadom na katastrálne územie obce Opatovce nemení oproti pôvodnému
návrhu, nášho katastrálneho územia sa dotýka len v časti napojenia na D1. Obec Opatovce vo
svojom stanovisku k uvedeným dokumentáciám nemala pripomienky. V rámci inventarizácie
drevín určených na výrub z dôvodu výstavby R2, vzhľadom na to, že obec nemá k dispozícii
plochu na náhradnú výsadbu, bude obci poskytnutá finančná náhrada, ktorá bude použitá
v zmysle ods. 1, § 48 zákona č. 543/2002. Požiadavku na vytypovanie možných zdrojov
ťažby násypového materiálu, vzhľadom na to, že obec nemá k dispozícii takúto lokalitu, sme
riešili poskytnutím kontaktu na SVP, š.p. Piešťany a PSP Opatovce, ktorí sú vlastníkmi
pozemkov v okolí rieky Váh, kde by sa prípadne mohla, po vytypovaní lokality, takáto ťažba
uskutočniť. Taktiež sme spracovateľa dokumentácie informovali, že obec nemá vo svojom
katastrálnom území k dispozícii vhodnú skládku odpadov kategórie „O“
13. Informácia – projekt nových ochranných pásiem Letiska Trenčín
Projekt nových ochranných pásiem Letiska Trenčín je momentálne v schvalovacom procese –
oznámenie o začatí konania o určení nových ochranných pásiem a zrušení v súčasnosti
platných ochranných pásiem Letiska Trenčín verejnou vyhláškou. Po ukončení konania bude
vydané rozhodnutie, ktorým budú určené nové ochranné pásma. Pre obec Opatovce to
znamená lepšie podmienky rozvoja územia.
14. Informácia - kanalizácia
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne “ bola predložená európskej komisii
a čaká sa na podpísanie finančného memoranda. Celkové náklady projektu bez DPH sú vo
výške 70 360 797 €.
Na základe výsledkov finančnej analýzy, ktorá je súčasťou Žiadosti o potvrdenie pomoci
TVK, a.s. predpokladá príspevok na oprávnené náklady z EU a ŠR vo výške 81,77% čo je
56 875 870 € , zvyšnú časť bude hradiť žiadateľ- TVK, a.s., t. j. 13 484 927 €, z toho úver vo
výške 10 208 308,00 EUR, príspevok obcí schválených investičných nákladov a zvyšok
z vlastných zdrojov. Pre obec Opatovce predstavuje dofinancovanie čiastku 52 292 € a to
v troch splátkach: v roku 2011 - 30%, 2012 - 30%, 2013 - 40%. (uznesenie OcZ 56/2009)
Vzhľadom na to, že bude treba po zrealizovaní výstavby kanalizácie riešiť stav miestnych
komunikácií, je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu.
15. Žaloba na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
Dňa 29.11.2010 bola na Obecný úrad Opatovce doručená Žaloba na vyslovenie neplatnosti
právneho úkonu relatívne neplatného, kde žalobca Ivan Blaho žaluje Obec Opatovce
a vlastníkov podielov na parcele č. 25, ktorí predali svoj podiel obci Opatovce,
s odôvodnením, že bolo porušené jeho predkupné právo podielového vlastníka.
Parcela č. 25 sa nachádza v strede obce Opatovce, pri kultúrnom dome a tvorí vlastne akési
námestie obce. Nachádza sa tu kultúrny dom, pohostinstvo, autobusová zastávka. Obec
Opatovce užíva parcelu viac ako 50 rokov ako verejné priestranstvo, o ktoré sa aj stará
(kosenie, čistenie). Na časti parcele je vybudovaná asfaltová plocha, ktorá tvorí prístup do
objektu kultúrneho domu a pohostinstva. Parcela sa využíva na konanie kultúrnospoločenských podujatí v obci ( stavanie mája, MDD, Kultúrne leto, hodová veselica).
Vzhľadom na financie obce, si obec nemohla dovoliť odkúpenie parcely do vlastníctva. Nikto
z vlastníkov však neoslovil obec ohľadne nájmu či predaja.
Právny stav parcely (vlastníctvo) k 28.02.2007 - LV č. 308 – pán Ivan Blaho nebol
podielovým vlastníkom na parcele č. 25
a) V roku 2007 odkúpil podiel od D. M. (účastník 5, 19), U. J. (účastník 6, 20), H.J.
(účastník 8) pán Ivan Blaho. Následne na to prišiel na obecný úrad s informáciou, že už
tam obec nebude robiť žiadne podujatia a dokonca sa nechal počuť, že keď bude chcieť,
tak tam bude chovať svine a bude tam veľká kopa hnoja. Keď sme oslovili predávajúcich,

prečo sa neobrátili na obec, keď chceli svoj podiel predať, vzhľadom na to, že obec
uvedenú parcelu dlhodobo využíva ako verejné priestranstvo, odpovedali, že ich oslovil
pán Blaho s tým, že sa jedná o parcelu na kraji dediny, na ktorej rastie len burina a krovie.
Pri predaji určite neoslovili ostatných podielnikov ohľadne predkupného práva, takže
taktiež porušili predkupné právo ostatných podielnikov. Pán Blaho počkal až bude
premlčaná doba na spôsob jeho nadobudnutia podielov a podal hore uvedenú žalobu.
b) Vzhľadom na skutočnosť, že obec mala záujem zachovať využívanie parcely, tak ako bolo
doteraz a zachovať tzv. námestie v obci, oslovila ostávajúcich podielnikov a odkúpila od
nich podiel na uvedenej parcele (J. M. – v r. 2007, J. M. – v r. 2008, J.J. – v r. 2008, V.
Ch. – v r. 2009)
c) V decembri 2007 uzavrela obec nájomnú zmluvu (na základe dlhodobého využívania) na
podiel v správe SPF.
d) V roku 2009 bol protokolom odovzdaný podiel SR v správe Obv. úradu Trenčín obci
Opatovce.
Neviem, aké účelnejšie hospodárske využitie parcely (podľa žaloby) má pán Ivan Blaho na
mysli, veď parcela je využívaná pre všetkých občanov našej obce a podľa stavebného zákona
pri dodržaní odstupových vzdialeností od susedných pozemkov, nie je možné parcelu využiť
na žiadnu stavbu. Vzhľadom na to, že pán Ivan Blaho kandidoval na post poslanca obecného
zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2010, neviem pochopiť, prečo chce svojou
žalobou pripraviť obec Opatovce o priestranstvo, ktoré slúži všetkým, je využívané na
kultúrno-spoločenskú činnosť, slúži ako námestie obce a tvorí prístup ku kultúrnemu domu
a pohostinstvu v obci, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Obec Opatovce, na základe konzultácie s právnikom, pristúpila k dohode o zrušení kúpnej
zmluvy so zmluvnými partnermi. Ďalšie kroky bude obec realizovať na základe odporúčania
právnika.
16. PPA – informácia o projekte
Dňa 24.11.2010 bola vykonaná kontrola PPA SR na to, či finančné prostriedky boli použité
v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt:
viacúčelové športové ihrisko, obecný úrad, obecný rozhlas. Kontrolná skupina konštatovala,
že pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky. Na základe vykonanej kontroly, boli dňa
15.12.2010 pripísané peniaze na účet obce Opatovce podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. Toho istého dňa obec Opatovce požiadala vykonanie splátky istiny
v zmysle Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere a ukončila úverový vzťah.
V nasledujúcom období obec pripraví žiadosť o úhradu DPH vo výške 14% v zmysle
Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva ŽP a RR SR č. 1472/20010-100 z 13.10.2010.
17. Stavebné pozemky – informácia
Ku dnešnému dňu je predaných 7 pozemkov. K dispozícii sú ešte 4 pozemky, z toho jeden
pozemok je pre pôvodného vlastníka (záväzok zo zmluvy) a tri pozemky sa nachádzajú už
v časti, kde nie sú vybudované inžinierske siete. Je potrebné dať vypracovať PD na
inžinierske siete v pokračovaní stavebných pozemkov, ale už pre celý úsek plánovanej
individuálnej výstavby (členenie v PD rozdeliť na dve etapy pre ľahšie zvládnutie
financovania výstavby). K 01.01.2011 máme na obecnom úrade evidovaných 9 žiadostí
o kúpu stavebného pozemku.

17a.Schválenie kúpnej zmluvy na stavebný pozemok
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia
OcZ č. 29/2010 zo dňa 14.07.2010 predkladám na schválenie kúpnu zmluvy na kúpu
pozemkov za účelom individuálnej bytovej výstavby pre PaedDr. A. Cickovú.
18. Žiadosť – Ing. Arch. Jozef Masaryk
Ing. Arch. Jozef Masaryk predložil na Obecný úrad Opatovce 16.10.2010 žiadosť
o zaviazanie parciel - územia a vyjadrenie súhlasu pre pripravovanú podnikateľskú aktivitu polyfunkčné obchodné centrum schválením uznesenie OcZ. Vzhľadom na to, že žiadosť bola
doručená pred koncom volebného obdobia, poslanci OcZ na svojom zasadnutí 16.10.2010
rozhodli, aby bola predmetná žiadosť presunutá na rokovanie prvého riadneho zasadnutia
OcZ v Opatovciach po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Janka Horňáková, starostka obce – Vzhľadom na to, že okrem Mgr. Ivety Mondekovej sú
v OcZ Opatovce noví poslanci, považujem za potrebné, aby sa poslanci oboznámili s genézou
prípravy územia, ktorého sa dotýka predložená žiadosť. Zo strany Ing. Arch. Masaryka sa
jedná o dlhodobo pripravovanú aktivitu: v roku 2008 bol spracovaný ponukový projekt pre
územie schválené v ÚPN obce Opatovce na podnikateľskú činnosť, jedná sa o projekt
s vyššou pridanou spoločenskou hodnotou, ktorý bude mať po zrealizovaní nemalý význam
pre samotnú obec Opatovce.
Aby sa mohla naplniť realizácia tohto projektu je potrebné doriešiť určité legislatívnoodborné a technické skutočnosti.
Na zasadnutí OcZ v Opatovciach konaného dňa 09.12.2009 starostka obce a poslanci OcZ
ubezpečili Ing. Arch Masaryka, že určite nebudú prekážkou pri príprave možnosti vstupu
investora do nášho k.ú. je potrebné však riešiť problémy súvisiace s predmetným územím a to
predovšetkým vyňatie parciel, ktoré nie sú riešené v ÚPN obce na podnikateľské využitie,
(žiadosť, ktorá bola predložená na KPÚ v Trenčíne bola zamietnutá).
Ďalej je potrebné riešiť spracovanie dodatku ÚPN obce Opatovce, doriešenie zámennej
zmluvy medzi obcou Opatovce a Rim. – katolíckou cirkvou ohľadom pozemkov, vrátane
geometrických plánov, riešenie majetkovoprávneho vzťahu pozemkov vo vlastníctve PSP
Opatovce voči spracovateľovi podnikateľskej aktivity, zabezpečiť kladné vyjadrenia
k projektu a samotnej problematike od zainteresovaných orgánov a organizácií, štátnej
správ, samosprávy a ďalších dotknutých inštitúcií, doriešenie vzájomných zmluvných
vzťahov v rámci spracovania projektu.
Ing. Arch Masaryk na zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa 10.02.2010 informoval, že práce na
príprave územia pre podnikateľskú činnosť pokračujú, v štádiu rokovania je vyjadrenie OPÚ
v Trenčíne k vyňatiu pôdy pre nepoľnohospodárske účely, prebieha rokovanie o majetkovom
vysporiadaní pozemkov vo vlatníctve PSP Opatovce, pokračujú práce na príprave
geometrického plánu potrebného na realizovanie zámeny pozemkov medzi obcou Opatovce
a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Veľké Bierovce.
V žiadosti predloženej na dnešnom zasadnutí OcZ Ing. Arch. Masaryk žiada OcZ o prijatie
uznesenia, ktoré by vyjadrovalo súhlas k pripravovanej podnikateľskej aktivite – polyfunkčné
obchodné centrum, varianta obchodný reťazec Metro, ako i súhlas k zaviazaniu parciel pre
uvedenú podnikateľskú aktivitu.

Poslanci OcZ sa podrobne oboznámia s pripravovanou podnikateľskou aktivitou, aby na
ďalšom riadnom zasadnutí OcZ mohli zodpovedne zaujať svoje stanovisko.
19. Harmonogram zasadnutí OcZ v roku 2011, zástupca starostu obce
V zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Harmonogram
pravidelných zasadnutí OcZ navrhujem v zmysle zákona každé tri mesiace – 4. mája 2011, 3.
august 2011, 9. november 2011. V prípade potreby bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo.
Podľa §13b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého poverí zastupovaním spravidla na celé
funkčné obdobie starosta obce. Zástupca starostu môže byť len poslanec OcZ. Na základe
uvedeného poverujem zastupovaním starostu obce a menujem na funkciu zástupcu starostu
obce Mgr. Ivetu Mondekovú.
20. Smernica o cestovných náhradách
Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
21. Rôzne:
- organizačné a vecné zabezpečenie karnevalu pre deti – 13.02.2011
- organizačné a vecné zabezpečenie stavania mája – 30.04.2011
22. Ukončenie zasadnutia
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 02.02.2011
Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Viera Bulková

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

Bc. Veronika Horňáková

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 02.02.2011
Uznesenie č. 1/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h a ľ u j e,
aby boli pohľadávky Miroslava Blažinského za vývoz KO za roky 2007, 2008, 2009 zrušené
vzhľadom na nerentabilnosť krokov na vymoženie pohľadávky
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Opatovce za rok 2009 a správu
o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za uvedené obdobie
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
návrh rozpočtu na rok 2011
berie na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2012 a 2013
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
-členov Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu: Mgr. Iveta Mondeková,
Ing. Patrik Bulko, Ing. Frantiček Dohál,
-za predsedu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu Mgr. Ivetu
Mondekovú
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
členov Komisie OcZ pre bývanie: Ing. Patrik Bulko - predseda, Viera Bulková - člen,
Bc. Veronika Horňáková - člen
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
Plán stavebných prác na rok 2011
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2011

hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o stave prípravy PD - Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o o začatí konania o určení nových ochranných pásiem a zrušení v súčasnosti
platných ochranných pásiem Letiska Trenčín verejnou vyhláškou
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o projekte „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou
v Trenčianskom regióne
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke obce
pripraviť výber dodávateľa na PD na rekonštrukciu miestnych komunikácií po zrealizovaní
výstavby kanalizácie
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
dohodu o zrušení kúpnej zmluvy s J. M., J. M, J. J. a V. Ch. na podiel par. č. 25 k.ú. Opatovce
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o ukončení projektu Rekonštrukcia obecného majetku – obecný úrad, viacúčelové
športové ihrisko, obecný rozhlas v rámci opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo cez PPA SR
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke obce
pripraviť výber dodávateľa na PD na inžinierske siete pre SP
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 001,
Uznesenie č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010, predaj pozemku CKN par.č. 294/9, k.ú. Opatovce, orná
pôda o výmere 470 m2 v 1/1 a CKN parc.č. 294/28, k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 80
m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € (slovom dvadsaťpäť euro) kupujúcemu: PaedDr. A.
Cicková.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
harmonogram pravidelných zasadnutí OcZ v zmysle §12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov : 4. mája 2011, 3. august 2011,
9. november 2011
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
poverenie zastupovaním starostu obce Mgr. Ivetu Mondekovú
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
Internú smernicu č. 1/2011 o cestovných náhradách
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 02.02.2011
Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Viera Bulková

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

Bc. Veronika Horňáková

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

Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2011
Splašková kanalizácia (TVK, a.s., Rozpočet obce)
Udržiavacie práce – Kultúrny dom – vymaľovanie, výmena okien (Rozpočet obce)
Úprava terénu okolo viacúčelového športového ihriska – založenie trávnika (Rozpočet obce)
Prístupový chodník k viacúčelovému športovému ihrisku (Rozpočet obce)
Oprava prístupovej komunikácie k viacúčelovému športovému ihrisku frézovaným asfaltom
(Rozpočet obce)
Oprava miestnych komunikácií po zime (Rozpočet obce)
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice (pri získaní dotácie)

Schválené na zasadnutí OcZ dňa 02.02.2011 uznesením č. 7/2011.

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí poriadaných obcou Opatovce na
rok 2011
Detský karneval
Stavanie mája
MDD
Kultúrne leto
Šachový turnaj
Hodová zábava
Vítanie detí do života
Mesiac úcty k starším
Mikuláš

Schválené na zasadnutí OcZ dňa 02.02.2011 uznesením č. 8/2011

