Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 04.05.2011
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
1. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
2. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2010
3. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
4. Schválenie textu kroniky obce za rok 2010
5. VZN č. 1/2011 – povinnosť vypracovať a aktualizovať plán záchranných prác PO a FO –
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
6. Žiadosť o dotáciu pre OTJ Veľké Bierovce - Opatovce
7. Informácia – zrušenie zastavovania ranných žiackych spojov oproti budovy OcÚ v Trenč.
Stankovciach
8. Doplnenie uznesenia OcZ č. 29/2010 a 30/2010 o čísla parciel predmetných pozemkov
9. Zrušenie uznesenia č. 16/2011
10. Smernica starostky obce č.2/2011 o verejnom obstarávaní
11. PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie – výber dodávateľa a schválenie
financovania
12. PD Inžinierske siete + MK v obci Opatovce – výber dodávateľa a schválenie financovania
13. Stavebné pozemky – predaj v zmysle schválených uznesení OcZ
17a.Príprava územia na podnikateľskú činnosť – Ing. Arch. Masaryk
17b.Vysporiadanie pozemkov – cintorín, HZ
17c.PHaSR obce Opatovce
18.Schválenie príspevku pre M.Marchotovú
19.Rôzne:
- zasielanie pozvánky na zasadnutie OcZ + materiály elektronickou poštou
- vyhodnotenie karnevalu pre deti
- vyhodnotenie stavania mája
- MDD, Kultúrne leto Opatovce 2011 – organizačné, vecné a finančné zabezpečenie
- organizačné zabezpečenie – posedenie s dôchodcami
20.Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí OcZ. Na
základe prezenčnej listiny skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a
otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. František Dohál, Viera Bulková
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 17a.Príprava územia na podnikateľskú
činnosť – Ing. Arch. Masaryk, 17b.Vysporiadanie pozemkov – cintorín, HZ a 17c.PHaSR
obce Opatovce bol schválený.
4. Kontrola uznesenia z posledného riadneho zasadnutia OcZ

Uznesenie č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke obce
pripraviť výber dodávateľa na PD na rekonštrukciu miestnych komunikácií po zrealizovaní
výstavby kanalizácie
- samostatný bod programu zasadnutia OcZ č.15
Uznesenie č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke obce
pripraviť výber dodávateľa na PD na inžinierske siete pre SP
- samostatný bod programu zasadnutia OcZ č.16
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Následná finančná kontrola bola vykonaná na obecnom úrade 14.03.2011. Prekontrolované
boli doklady: dodávateľské faktúry, pokladničné doklady príjmové a výdavkové, bankové
výpisy. Pri uvedených kontrolovaných dokladoch neboli zistené nedostatky, ani porušenie
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.
6. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol schválený rozpočet obce na rok
2010. Celkové plnenie príjmov v sledovanom období bolo 545632 € čo predstavuje 110%.
Bežné daňové príjmy 65278 € - 86%, bežné nedaňové príjmy 9912 € - 166%, ostatné príjmy
8464 – 151%, kapitálové príjmy 257743 € - 125%. Výdavky v roku 2010 činili 512546 €, z
toho bežné výdavky 95998 €, kapitálové výdavky 304989 €, finančné operácie 111555 €.
Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu predstavuje čiastku 53378,42 €. Prebytok
rozpočtu bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
V návrhu na zmenu rozpočtu je zapracované schválené uznesenie OcZ č.21/2011 zo
16.03.2011 – financovanie geodetického zamerania a zmeny vzniknuté v príjmoch
a výdavkoch v prvom štvrťroku 2011.
8. Schválenie textu kroniky obce za rok 2010
Kronikárka obce Opatovce predložila na schválenie text Kroniky obce Opatovce za rok 2010.
9. VZN č. 1/2011 – povinnosť vypracovať a aktualizovať plán záchranných prác PO
a FO – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
V zmysle povinnosti vyplývajúcej z §26, ods. 6, písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami vzniká povinnosť obci uložiť VZN obce vypracovať
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a priložiť ho k povodňovému
plánu obce. V zmysle uvedeného zákona obec pripravila návrh VZN č. 1/2011 – povinnosť
vypracovať a aktualizovať plán záchranných prác PO a FO – podnikateľa, ktorej objekt môže
byť postihnutý povodňou.
10. Žiadosť o dotáciu pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce
Obec Veľké Bierovce doručila na obecný úrad Opatovce žiadosť o dotáciu pre OTJ Veľké
Bierovce – Opatovce. Náklady na činnosť OTJ predstavovali v roku 2010 čiastku 12829,86 €,
z toho: energie (elektrika, voda) – 1357,83 €, dresy – 6205 €, hygienické potreby, materiál na
úpravy, lieky – 270,27 €, značenie ihriska, kosenie, údržba – 271,57 €, reg. hráčov – 79,20 €,
doprava – 1650,68 €, rozhodcovia – 1168,05 €, dohody (tréner, hospodár) 1753,33 €,
poistenie – 73,93 €. Výdavky boli kryté príjmami: 6205 € - dotácia na dresy, 800 € - dotácia
na dopravu, 5824,86 € z rozpočtu obce.
11. Informácia – zrušenie zastavovania ranných žiackych spojov oproti budovy OcÚ
v Trenč. Stankovciach

Obec Trenčianske Stankovce na základe upozornenia TSK a SAD, a.s. Trenčín ohľadom
zastavovania ranných žiackych spojov oproti budovy Obecného úradu, vzhľadom k tomu, že
tu nie zriadená autobusová zastávka, zvolala pracovné rokovanie na riešenie vzniknutej
situácie. Záver z pracovného rokovania, ktorého sa zúčastnili všetky zainteresované strany
bol, že v rámci zabezpečenia bezpečnosti premávky nie je možné zriadiť autobusovú zastávku
pre obecným úradom v Trenčianskych Stankovciach na križovatke ciest II/507 a III/50725.
Ďalej sa dohodlo, že ranné žiacke spoje v smere od Trenčína, Selca, Bodovky budú stáť na
riadne vybudovanej autobusovej zastávke v Malých Stankovciach, kde je cez komunikáciu
vyznačený prechod pre chodcov a žiaci majú možnosť prechodu do ZŠ cez areál MŠ.
12. Doplnenie uznesenia OcZ č. 29/2010 a 30/2010 o čísla parciel predmetných pozemkov
V uzneseniach číslo 29/2010 a 30/2010 je potrebné doplniť čísla parciel pozemkov, ktorých
sa znesenie týka (doporučenie správy katastra).
13. Zrušenie uznesenia č. 16/2011
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. Anna Cicková, Rázusova 107/11, Vranov nad Topľou.
Na základe schváleného uznesenia OcZ bola PaedDr. Anne Cickovej zaslaná dňa 08.02.2011
kúpna zmluva v štyroch vyhotoveniach a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v troch vyhotoveniach. Menovaná si zásielku prevzala 10.02.2011. Zmluvy aj
návrh na vklad mala menovaná po podpise obratom zaslať na Obecný úrad Opatovce. Ku dňu
25.03.2011 uvedené doklady neboli zaslané na Obecný úrad Opatovce, písomne sme vyzvali
menovanú listom zo dňa 25.03.2011 o vrátenie podpísaných dokladov v termíne do
08.04.2011. 24.04.2011 sa nám zásielka vrátila nedoručená z dôvodu neprevzatia zásielky
v odbernej lehote.
14. Smernica starostky obce č.1/2011 o verejnom obstarávaní
Z dôvodu novely zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní je potrebné novelizovať aj
smernicu starostky obce Opatovce o verejnom obstarávaní č. 1/2009. S účinnosťou od
01.04.2011 je platná Smernica starostky obce Opatovce č. 1/2011 o verejnom obstarávaní.
15. PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie – výber dodávateľa a schválenie
financovania
Súťaž na výber zhotoviteľa diela Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce“ bola realizovaná ako zákazka s nízkou
hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa Smernice starostky
obce Opatovce č. 1/2009. Starostka obce zaslala trom vybratým záujemcom Výzvu na
predloženie súťažného návrhu – ponuky. Starostka obce menovala komisiu na otváranie
obálok s ponukami. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 27.04.2011 o 17,00 h. na Obecnom
úrade v Opatovciach. Otvárania obálok sa zúčastnil každý člen komisie. Za uchádzačov sa
otvorenia obálok s ponukami nezúčastnil nikto.
Do 12,00 h. dňa 27.04.2011 obdržal obstarávateľ dve obálky s ponukami s názvom Súťaž –
neotvárať, jednu obálku s ponukou s názvom Súťaž neotvárať - Rekonštrukcia MK a jednu
obálku s ponukou s názvom Súťaž neotvárať – IS + MK od nasledovných spoločností:
p.č.

Názov a adresa zúčastnených spoločností

1.

MK – PROJEKT s.p.k., Ing. Marián Kocka
Partizánska 15/23, 911 01 Trenčín

Termín
odovzdania
27.04.2011
o 10,08 h.

2.
3.
4.

KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

27.04.2011
o 10,22 h.
27.04.2011
o 10,22 h.
27.04.2011
o 10,37 h.

Obálky s ponukami boli doručené osobne. Členovia komisie skontrolovali neporušenosť
obálok. Ponuky boli zapečatené a neporušené. Po otvorení ponúk predseda komisie prečítal
obchodné meno uchádzača, sídlo a miesto podnikania, ponukovú cenu s DPH u všetkých
uchádzačov. Cenové ponuky uchádzačov sú nasledovné:
p.č.
1.

2.
3.

Názov a adresa
zúčastnených spoločností
MK – PROJEKT s.p.k., Ing.
Marián Kocka
Partizánska 15/23, 911 01
Trenčín
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05
Trenčín
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01
Trenčín

Ponuková cena
bez DPH

20% DPH

Ponuková cena s
DPH

2550.- €

510.- €

3060.- €

3490.- €

698.- €

4188.- €

6000.- €

1200.- €

7200.- €

Ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
podľa Smernice starostky obce Opatovce č. 1/2009 sú ponuky predložené dnes na zasadnutí
OcZ , kde budú vyhodnotené.
Kritérium hodnotenia pre výber dodávateľa bola cena predmetu obstarania. V zmysle
stanoveného kritéria sa ponuky umiestnili v nasledovnom poradí:
p.č. Názov a adresa
Ponuková cena
20% DPH
Ponuková cena s
zúčastnených spoločností
bez DPH
DPH
1.
MK – PROJEKT s.p.k.,
Ing. Marián Kocka
2550.- €
510.- €
3060.- €
Partizánska 15/23, 911 01
Trenčín
2.
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 3490.- €
698.- €
4188.- €
Trenčín
3.
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01
6000.- €
1200.- €
7200.- €
Trenčín
Víťazná ponuka:
MK – PROJEKT s.p.k.,
Ing. Marián Kocka
Partizánska 15/23, 911 011
Trenčín

2550.- €

510.- €

3060.- €

S predkladateľom víťaznej ponuky obec podpíše zmluvu o dielo.
Financovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie,
bude realizované z kapitálového rozpočtu.
16. PD Inžinierske siete + MK v obci Opatovce – výber dodávateľa a schválenie
financovania
Súťaž na výber zhotoviteľa diela Vypracovanie projektovej dokumentácie „Inžinierske
siete + MK v obci Opatovce“ bola realizovaná ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa Smernice starostky obce Opatovce
č. 1/2009. Starostka obce zaslala trom vybratým záujemcom Výzvu na predloženie
súťažného návrhu – ponuky. Starostka obce menovala komisiu na otváranie obálok
s ponukami. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 27.04.2011 o 17,00 h. na Obecnom
úrade v Opatovciach. Otvárania obálok sa zúčastnil každý člen komisie. Za uchádzačov sa
otvorenia obálok s ponukami nezúčastnil nikto.
Do 12,00 h. dňa 27.04.2011 obdržal obstarávateľ dve obálky s ponukami s názvom Súťaž
– neotvárať, jednu obálku s ponukou s názvom Súťaž neotvárať - Rekonštrukcia MK
a jednu obálku s ponukou s názvom Súťaž neotvárať – IS + MK od nasledovných
spoločností:
p.č.

Názov a adresa zúčastnených spoločností

1.

MK – PROJEKT s.p.k., Ing. Marián Kocka
Partizánska 15/23, 911 01 Trenčín
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 Trenčín
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

2.
3.
4.

Termín
odovzdania
27.04.2011
o 10,08 h.
27.04.2011
o 10,22 h.
27.04.2011
o 10,22 h.
27.04.2011
o 10,37 h.

Obálky s ponukami boli doručené osobne. Členovia komisie skontrolovali neporušenosť
obálok. Ponuky boli zapečatené a neporušené. Po otvorení ponúk predseda komisie
prečítal obchodné meno uchádzača, sídlo a miesto podnikania, ponukovú cenu s DPH
u všetkých uchádzačov. Cenové ponuky uchádzačov sú nasledovné:
p.č.

Názov a adresa
Ponuková cena
20% DPH
Ponuková cena s
zúčastnených spoločností
bez DPH
DPH
1.
MK – PROJEKT s.p.k., Ing.
Marián Kocka
3330.- €
666.- €
3996.- €
Partizánska 15/23, 911 01
3000.- €
600.- €
3600.- €
Trenčín
2.
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911 05 4100.- €
820.- €
4920.- €
Trenčín
3.
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01
5000.- €
1000.- €
6000.- €
Trenčín
Ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
podľa Smernice starostky obce Opatovce č. 1/2009 sú ponuky predložené dnes na zasadnutí
OcZ , kde budú vyhodnotené.
Kritérium hodnotenia pre výber dodávateľa bola cena predmetu obstarania. V zmysle

stanoveného kritéria sa ponuky umiestnili v nasledovnom poradí:
p.č. Názov a adresa
Ponuková cena
20% DPH
zúčastnených spoločností
bez DPH
1.
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C, 911
4100.- €
820.- €
05 Trenčín
2.
ZASI s.r.o.
Nám sv. Anny 10, 911 01
5000.- €
1000.- €
Trenčín
3.
MK – PROJEKT s.p.k., Ing.
Marián Kocka
3330.- €
666.- €
Partizánska 15/23, 911 01
3000.- €
600.- €
Trenčín
Víťazná ponuka:
KRUPALA, s.r.o.
Bavlnárska 1797/9C,
911 05 Trenčín

4100.- €

820.- €

Ponuková cena s
DPH
4920.- €
6000.- €
3996.- €
3600.- €

4920.- €

S predkladateľom víťaznej ponuky obec podpíše zmluvu o dielo.
Financovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie,
bude realizované z kapitálového rozpočtu.
17. Stavebné pozemky – predaj v zmysle schválených uznesení OcZ
Ku dnešnému dňu je na Obecnom úrade v Opatovciach evidovaných 11 žiadostí okúpu
pozemku na výstavbu rodinného domu. V rámci prvej etapy prípravy pozemkov pre
individuálnu výstavbu sú ešte voľné 4 pozemky, z toho tri sú v časti, kde nie sú vybudované
siete. V zmysle schválených uznesení OcZ o prideľovaní pozemkov navrhujme, aby boli
pozemky pridelené týmto žiadateľom: Peter Šulek Opatovce č. 69, Ing. Miroslav Koptík Nad
tehelňou 24 Trenčín, Rastislav Koprivňanský Rozvadze, Ing. Andrej Kebísek Sasinkova 15
Trenčín.
17a.Príprava územia na podnikateľskú činnosť – Ing. Arch. Masaryk
Na poslednom riadnom zasadnutí OcZ 02.02.2011 boli poslanci informovaní o činnosti Ing.
Arch. Masaryka pri príprave územia na podnikateľskú činnosť v k.ú. Opatovce. Snahou Ing.
Arch. Masaryka je uznesením OcZ získať súhlas k pripravovanej aktivite a zaviazať parc.
reg.“E“ č.571 a 569/2 k.ú. Opatovce pre podnikateľskú aktivitu – polyfunkčné obchodné
centrum, variant obchodný reťazec Metro.
Ing. Arch. Masaryk – predstavil svoj zámer využitia územia a vyhodnotil už vykonané práce
na príprave územia. Požiadal poslancov OcZ o ústretovosť pri prijímaní stanoviska k jeho
zámeru.
Poslanci OcZ konštatovali, že stále platia podmienky ohľadne uvedeného územia tak, ako boli
definované na zasadnutí OcZ konaného dňa 09.12.2009 a to predovšetkým riešenie
majetkovoprávneho vzťahu pozemkov vo vlastníctve PSP Opatovce (majoritného vlastníka
pozemkov v predmetnom území) voči spracovateľovi podnikateľskej aktivity, vyňatie parciel,
ktoré nie sú riešené v ÚPN obce na podnikateľské využitie, potrebné riešiť spracovanie
dodatku ÚPN obce Opatovce, doriešenie zámennej zmluvy medzi obcou Opatovce a Rim. –
katolíckou cirkvou ohľadom pozemkov, vrátane geometrických plánov. Vzhľadom na to, že
ani v jednom prípade nie sú známe nové skutočnosti poslanci, OcZ nebudú v tomto štádiu
prijímať žiadne uznesenie.

17b.Vysporiadanie pozemkov – cintorín, HZ.
Obec Opatovce z dôvodu, že parcely na ktorých sa nachádza cintorín nie sú majetkovo
vysporiadané dala vypracovať geometrický plán na majetkové vysporiadanie parciel. Je
potrebné osloviť pôvodných vlastníkov parciel, ktorých sa vysporiadanie dotýka a dohodnúť
spôsob majetkového vysporiadanie územia cintorína.
Havarijný stav hasičskej zbrojnice – budova HZ sa nachádza v havárijnom stave – hrozí
spadnutie stropu, múry sú popraskané, podlaha sa nachádza pod úrovňou okolitého terénu
a dochádza k zatekaniu. Je potrebné uvedenú situáciu riešiť vzhľadom na to, že môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia (hasičské striekačky), ktoré je umiestnené v HZ. Na základe
vypracovaného projektu na rekonštrukciu HZ boli oslovení dvaja uchádzači o vypracovanie
cenovej ponuky. Cenovú ponuku v predpísanom termíne doručil len jeden uchádzač Igor
Bulko Opatovce č. 110, IČO: 30 029 732. Cenová ponuka je 16 324 €. Rekonštrukcia by bola
hradená z rezervného fondu, vzhľadom na to, že sa nám zatiaľ nepodarilo získať žiadnu
dotáciu.
17c.PHaSR obce Opatovce
Je potrebné aby obec dala vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Opatovce na ďalšie obdobie t j. rok 2011 - 2016
18. Schválenie príspevku pre M.Marchotovú
Tak ako po minulé roky navrhujem schváliť finančnú čiastku 33EUR ako kompenzáciu za
bocianie hniezdo v záhrade pre pani M.Marchotovú.
19. Rôzne:
- zasielanie pozvánky na zasadnutie OcZ + materiály elektronickou poštou
Z dôvodu urýchlenia a zjednodušenia zasielania materiálov k zasadnutiu OcZ by bolo vhodné,
ak je to možné, zasielať materiály poslancom elektronickou poštou.
- vyhodnotenie karnevalu pre deti
V nedeľu 13. februára 2011 ožila sála kultúrneho domu v Opatovciach detským smiechom
a zábavou. Deti v maskách princezien, pirátov, šreka, lienok a rôznych postáv, či už zo sveta
zvieratiek alebo rôznych rozprávok, strávili príjemné chvíle v spoločnosti piráta a kráľovnej
pirátov z Trenčianskeho hradného divadla. Pri rytmických pesničkách sa vyšantili v tanci
a v súťažiach dokazovali svoju šikovnosť. Na záver karnevalu bola odmenená každá maska
darčekom, ktorý pripravil Obecný úrad Opatovce s prispením pani Marty Šulekovej
predsedníčky MO COOP Jednota. O hudbu sa postaral Richard Bulko.
- vyhodnotenie stavania mája
30.apríla 2011 sa konalo podujatie, ktoré má už dlhoročnú tradíciu – Stavanie mája. Na
podujatie sa tešia predovšetkým deti, ktoré máj zdobia. Po postavení mája bola pre deti
pripravená tradičná opekačka. Pre tých čo mali záujem zabaviť sa pripravila
prevádzkovateľka Pohostinstva diskotéku. Pred podujatím vznikol problém so zabezpečením
dreva na máj. PSP Opatovce na svojom valnom zhromaždení odhlasovalo, že poskytne obci
Opatovce každý rok drevo – strom na stavanie mája. Vzhľadom na to, že sa podujatie
každoročne opakuje, považovala som za samozrejmé, že drevo na máj bude poskytnuté
v zmysle uvedeného uznesenia valného zhromaždenia. Večer 29.04.2011, keď pán Kopún,
ktorý zabezpečoval dovoz dreva z hory do Opatoviec volal Ing. Márii Chorvátovej,
predsedníčke PSP Opatovce, že ráno 30.04.2011 pôjde pre strom na máj pre obec Opatovce,
Ing. Chorvátová mu povedala, že o ničom nevie, strom nie je vyznačený, takže nemôže preň
ísť. Na základe tejto skutočnosti som bola nútená osloviť inú urbársku spoločnosť o drevo na
máj, tam problém s vyznačením stromu nebol a ráno 30.04.2011 bol strom bez problémov
dovezený do obce. Zasa sa ukázalo, kto nemá záujem spolupracovať, či je to obec alebo
predsedníčka PSP Opatovce. Myslím si že pán Kopún má dlhoročné skúsenosti s prácou

v horách a s drevom, takže by určite vedel vybrať strom vhodný na stavanie mája, aby pritom
nepoškodil podielnikov PSP Opatovce a nespôsobil škodu aj v hore.
- MDD, Kultúrne leto Opatovce 2011 – organizačné, vecné a finančné zabezpečenie
V tomto roku je pripravená oslava MDD na 29.mája z dôvodu, že ďalší víkend je v našej
farnosti birmovka. Pre deti je pripravené bábkové divadlo z Piešťan a darček.
- organizačné zabezpečenie – posedenie s dôchodcami
Organizačne pripravovala obec slávnosť v rámci mesiaca úcty k starším pre občanov našej
obce, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Na slávnosť sa pozývali ročníky: 60 roční, 65
roční, 70 roční, od 75 rokov všetci občania. Z dôvodu, že sa posunula hranica odchodu do
dôchodku považujeme za potrebné upraviť aj systém v pozývaní ročníkov a to
nasledovne: 65 roční, 70 roční, 75 roční a od 80 rokov všetci občania.
20. Ukončenie zasadnutia
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 04.05.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Ing. František Dohál
Viera Bulková

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

Uznesenia
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 04.05.2011
Uznesenie č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet obce Opatovce za rok 2010 ako celoročné hospodárenie bez výhrad
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 53378,42 €.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
text Kroniky obce Opatovce za rok 2010
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2011 – povinnosť vypracovať a aktualizovať plán záchranných prác PO a FO –
podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok pre Obec Veľké Bierovce – OTJ Veľké Bierovce – Opatovce
na zabezpečenie dopravy futbalistov vo výške 500 €
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 29/2010 o čísla parciel pozemkov, ktorých sa uznesenie týka:
parc.č. 294/9, 294/10, 294/11, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 94/19, 294/20,
294/21, 294/24, 294/25, 294/26, 2974/27, 294/28, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32, 294/33,
294/34, 294/35 k.ú Opatovce
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 30/2010 o čísla parciel pozemkov, ktorých sa uznesenie týka:
parc.č. 294/9, 294/10, 294/11, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 94/19, 294/20,
294/21, 294/24, 294/25, 294/26, 2974/27, 294/28, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32, 294/33,
294/34, 294/35 k.ú. Opatovce
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Smernicu starostky obce Opatovce č. 1/2011 o verejnom obstarávaní.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 16/2011 zo dňa 02.02.2011
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zhotoviteľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie
MK – PROJEKT s.p.k., Ing. Marián Kocka, Partizánska 15/23, Trenčín, IČO:17747228 podľa
predloženej cenovej ponuky, obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby podpísala so
zhotoviteľom zmluvu o dielo.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zhotoviteľa projektovej dokumentácie Inžinierske siete + MK v obci Opatovce spoločnosť
KRUPALA, s.r.o., Bavlnárska 1797/9C, Trenčín, IČO: 36841170 podľa predloženej cenovej
ponuky, obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce, aby podpísala so zhotoviteľom
zmluvu o dielo.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle schválených uznesení OcZ o prideľovaní pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu pridelenie pozemkov týmto žiadateľom: Peter Šulek Opatovce č. 69, Ing. Miroslav
Koptík Nad tehelňou 24 Trenčín, Rastislav Koprivňanský Rozvadze, Ing. Andrej Kebísek
Sasinkova 15 Trenčín.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke
osloviť pôvodných vlastníkov parciel na cintoríne a dohodnúť spôsob majetkového
vysporiadanie územia cintorína
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: Igor Bulko Opatovce č.
110, IČO: 30 029 732, cenová ponuka je 16 324 €.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie PHaSR obce Opatovce na obdobie 2011 - 2016
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančnú čiastku 33 EUR, slovom tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo
v záhrade pre pani M.Marchotovú
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 04.05.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Ing. František Dohál
Viera Bulková
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