Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 10.08.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OcZ
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
8. PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie - informácia
9. PD Inžinierske siete + MK v obci Opatovce – informácia
10. Oprava komína na pohostinstve – informácia
10a.Žiadosť o opravu textu v zápisnici zo zasadnutia OcZ dňa 04.05.2011– Ing. Mária
Chorvátová PSP Opatovce
11. Rôzne:
- vyhodnotenie MDD, Kultúrne leto Opatovce 2011, Šachový turnaj
- organizačné zabezpečenie – posedenie s dôchodcami
- premiestnenie futbalových bránok spoza hrádze
- KPÚ Trenčín – rokovanie – informácia
- Právoplatné rozhodnutie o nových ochranných pásmach Letiska Trenčín
12. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a otvorila zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Bc. Veronika Horňáková
Overovatelia zápisnice: Ing. František Dohál, Ing. Patrik Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 10a. Žiadosť o opravu textu v zápisnici
zo zasadnutia OcZ dňa 04.05.2011– Ing. Mária Chorvátová PSP Opatovce a v bode rôzne o
premiestnenie futbalových bránok spoza hrádze, KPÚ Trenčín – rokovanie – informácia,
Právoplatné rozhodnutie o nových ochranných pásmach Letiska Trenčín – informácia,
bol schválený.
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OcZ
Uznesenie č. 36/2011 z 04.05.2011
Obecné zastupiteľstvo
ukladá starostke
osloviť pôvodných vlastníkov parciel na cintoríne a dohodnúť spôsob majetkového
vysporiadanie územia cintorína.
Dňa 22.06.2011 sa konalo na obecnom úrade v Opatovciach pracovné stretnutie, ktorého sa
zúčastnili vlastníci pozemkov na ktorých sa nachádza cintorín v Opatovciach, Mgr. Iveta
Mondeková – zástupkyňa starostky obce, Viera Bulková – poslankyňa OcZ a starostka obce.

Starostka obce informovala vlastníkov pozemkov, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov má obec snahu vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom, na
ktorých sa nachádza cintorín v obci Opatovce. Na základe GP, ktorý dala obec vypracovať, sú
identifikované výmery jednotlivých parciel a podiely vlastníkov týchto parciel. Vysporiadanie
môže byť formou kúpnopredajnej zmluvy alebo darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že
parcely sú už vyše 100 rokov využívané na účely cintorína, poprosila vlastníkov, aby pri
rozhodovaní o spôsobe vysporiadania vzali do úvahy aj túto skutočnosť. Ak by sa obec
nedohodla na spôsobe vysporiadania vlastníckych práv, je tu možnosť, aby vlastníci dali obci
súhlas so zápisom PG do evidencie KN bez zmeny vlastníckych práv k pozemkom. Vlastníci
sa oboznámili s predloženými dokumentami. Výsledkom rokovania je dohodnutý termín do
25.08.2011, do ktorého vlastníci oznámia obci, akým spôsobom budú riešiť vysporiadanie
vlastníckych vzťahov k pozemkom cintorína. Starostka obce poďakovala prítomných za účasť
na stretnutí.
Traja z 8 vlastníkov už oznámili obci, že svoj podiel na pozemkoch obci darujú, alebo predajú
za symbolickú cenu 1€.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Na OcÚ boli vykonané dve následné finančné kontroly. Kontrolované obdobie - marec, apríl,
máj 2011. Skontrolované boli pokladničné doklady, dodávateľské a odberateľské faktúry,
dotácie. Pri uvedených dokladoch neboli zistené žiadne nedostatky.
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010
SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica uskutočnil audit účtovnej závierky Obce Opatovce
k 31.12.2010, ktorá obsahuje výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu
a prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie informácie. Audit bol
vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi – to znamená dodržať etické
požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby bolo získané uistenie, že účtovná závierka
neobsahuje nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských
dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke, zhodnotenie rozpočtového
hospodárenia a zadĺženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania. Audit
ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj
primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej
prezentácie účtovnej závierky.
Podľa stanoviska audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2010 a výsledky jej hospodárenia
a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na
základe overenia rozpočtového hospodárenia audit nezistil skutočnosti, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
7. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
Príjmy: V bežnom rozpočte boli navýšené položky, ktoré vznikli v druhom štrvrťroku 2011:
správne poplatky, granty od podnikateľov na zabezpečenie kultúrnych podujatí, granty od
štátu. Ponížená položka za kopírovanie – po prehodnotení k 30.06.2011.
V kapitálovom rozpočte zapracovaná refundácia 14% DHP (športovisko, OcÚ).
Výdavky: V bežnom rozpočte bola ponížená položka za audit (podľa skutočnosti). Navýšenie
položky licencia za web obce, upravené položky o viazané granty zo štátu. Poníženie položky
za rozhlas a telefón – na základe prehodnotenia čerpania k 30.06.2011. V kapitálovom
rozpočte upravené položky – rekonštrukcie MK PD – vytýčenie sietí, poníženie položky –
nákup traktorovej kosačky (podľa skutočnosti).
8. PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie - informácia
PD je spracovaná a odkonzultovaná na DI v Trenčíne. PD rieši komunikáciu v časti ako
obojsmernú s jednostranným chodníkom a v časti ako obojsmernú bez chodníka, kedže sa

jedná o časť obce, ktorá je v ÚPN obce Opatovce schválená na IBV teda bytovú zónu. Do
konca augusta bude dodaná PD v rozsahu zmluvy o dielo.
9. PD Inžinierske siete + MK v obci Opatovce – informácia
PD pre územné rozhodnutie je spracovaná, bude odovzdaná po konzultácii na príslušných
inštitúciách najneskôr do konca augusta 2011 v rozsahu zmluvy o dielo. Po vydaní
a nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia bude vypracovaná PD pre stavebné
povolenie.
10. Oprava komína na pohostinstve – informácia
Prevádzkovateľka pohostinstva oznámila na OcÚ Opatovce, že komín v pohostinstve nie je
dostatočne funkčný. Na základe tohto oznámenia starostka obce oslovila kominára
o posúdenie technického stavu komína. Pri obhliadke kominár skonštatoval, že sa jedná
o bežný murovaný komín 15 cm. To, že nemá dostatočný ťah môže byť s časti zapríčinené
zasunutím vstupnej rúry od kachiel hlbšie do komína, čo môže byť na prekážku ťahu
v komíne. K zlepšeniu situácie by mohlo dôjsť prípadne rozobratím starého komína po povalu
a výstavbou nového komína - 17 cm, ktorý by bol vytiahnutý nad hrebeň strechy. Taktiež
upozornil, že v kachliach je potrebné kúriť len doporučeným palivom a v zmysle
predpísaného návodu.
RÚVZ v Trenčíne vydal dňa 10.01.2008 Rozhodnutie č. B/2008/00335-003, kde boli uložené
podmienky, ktoré je treba splniť, aby bolo možné pohostinstvo prevádzkovať. Z dôvodu, že sa
jednalo aj o stavebné úpravy a budova je vo vlastníctve obce, obec financovala tieto práce
v celkovej hodnote 8 515 €, lebo mala záujem, aby prevádzka bola povolená. V pohostinstve
bolo funkčné plynové kúrenie, prevádzkovateľka trvala na tom, že chce typ vykurovania
zmeniť na kúrenie tuhým palivom v piecke – kachloch a rozvodom do radiátorov. Vzhľadom
nato, že zmena typu kúrenia nebola uložená v rozhodnutí RÚVZ v Trenčíne, obec nemala
záujem riešiť zmenu typu kúrenia v prevádzke pohostinstva. Prevádzkovateľka sa rozhodla
zmenu typu kúrenia, na základe súhlasu OcZ, realizovať z vlastných finančných prostriedkov.
Pred realizáciou zmeny typu kúrenia si mala prevádzkovateľka zistiť funkčnosť
a dostatočnosť jestvujúceho komína pre typ kachiel, ktoré chcela inštalovať v prevádzke.
Vzhľadom na to, že vzniknutý problém je v súvislosti s jej rozhodnutím zmeniť typ
vykurovania v prevádzke pohostinstva, je potrebné, aby si zabezpečila odstránenie uvedeného
problému na vlastné náklady, tak ako zmenu typu vykurovania.
10a.Žiadosť o opravu textu v zápisnici zo zasadnutia OcZ dňa 04.05.2011– Ing. Mária
Chorvátová PSP Opatovce
Dňa 27.07.2011 doručila Ing. Mária Chorvátová, predsedníčka PSP Opatovce na OcÚ
Opatovce žiadosť o opravu textu zápisnice zo zasadnutia OcZ v Opatovciach konaného dňa
04.05.2011. Pôvodný text v zápisnici:
„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.“

Ing. Mária Chorvátová navrhuje zmenu textu nasledovne:
„Večer 29.04.2011, keď pán Kopún telefonoval Ing. Márie Chorvátovej, predsedníčke PSP
Opatovce, že ráno 30.04.2011 pôjde pre strom na máj pre obec Opatovce, Ing. Mária
Chorvátová mu povedala, že strom nie je vyznačený, takže nemôže preň ísť. Ihneď
telefonicky kontaktovala odborného lesného hospodára Ing. Vojtašáka, ale keďže bol piatok
večer, už telefón nebral. Zo strany obce bolo potrebné v dostatočnom časovom predstihu
oznámiť, kedy sa pôjde pre strom do hory. Na základe tohto oznámenia by bolo zo strany PSP
Opatovce zabezpečené vyznačenie vhodného stromu. Za vyznačenie stromu zodpovedá
odborný lesný hospodár, ktorého výkon je daný zákonom a je zodpovedný za odbornú správu
lesného porastu.“
Vzhľadom na to, že podujatie je každoročne v tom istom termíne, posledný aprílový deň
v roku, nepokladala starostka obce za potrebné oznamovať termín odvozu dreva z hory.
Predsedníčka PSP Opatovce je viazaná uznesením valného zhromaždenia a strom pre máj
mohol byť vyznačený aj na začiatku mesiaca apríl, z uznesenia totiž vyplýva, že strom
podielnici poskytnú každý rok a stavanie mája je vždy v ten istý čas.
11. Rôzne:
Vyhodnotenie MDD, Kultúrne leto Opatovce 2011, Šachový turnaj
Deti oslávili svoj sviatok MDD 29. mája 2011 v sále kultúrneho domu v Opatovciach.
Putovné bábkové divadlo Dúha z Piešťan predviedlo bábkovú hru s poučnou témou hodnoty
vzťahu detí a rodičov v súvislosti s vymoženosťami dnešnej doby. Deti sa bezprostredne
zapojili do deja hry svojimi reakciami a odpoveďami. Po skončení bábkovej divadelnej hry
dostali deti darčeky - balíčky, ktoré pripravil Obecný úrad Opatovce v spolupráci so
sponzormi (Marius Pedersen, a.s. Prevádzka Trenčín,
Ing. Marcela Opačitá – predajňa
potraviny, Katarína Janásová, Marta Šuleková). Obec Opatovce ďakuje sponzorom.
V rámci KL Opatovce 2011 sa v tomto roku, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
konal len jeden koncert, na ktorom sa predstavila DH Váhovanka. Svojím vystúpením
spríjemnili nedeľné popoludnie 24.07.2011 obyvateľom a návštevníkom Opatoviec.
Dňa 07.08.2011 sa konal v našej obci už 6. ročník šachovového turnaja. K účastníkom
turnaja pribudli v tomto ročníku aj ženy a deti. Celkový počet účastníkov bol 42. Podujatie
organizuje a zabezpečuje Ing. Pavol Ondriška. Starostka obce Opatovce mu vyslovuje
poďakovanie za jeho prácu. Taktiež ďakujeme sponzorom podujatia : PYROSLOVAKIA,
s.r.o.
Organizačné zabezpečenie – posedenie s dôchodcami
Tak ako každý rok aj v tomto roku pripravujeme v rámci mesiaca úcty k starším posedenie
s našimi občanmi.
Premiestnenie futbalových bránok spoza hrádze
Futbalové bránky, ktoré sú umiestnené za hrádzou Váhu by sa premiestnili na vybudovanú
trávnatú plochu vedľa viacúčelového športového ihriska. Tým rozšírime možnosti športového
vyžitia našich občanov.
KPÚ Trenčín – rokovanie – informácia
Dňa 09.08.2011 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na KPÚ v Trenčíne zamerané na možnosť
rozšírenia plochy v k.ú. Opatovce na nepoľnohospodárske využitie – podnikateľskú činnosť
až na hranicu k.ú. Opatovce. Na základe predložených dokladov a vysvetlenia situácie, KPÚ
konštatoval, že ich stanovisko bude súhlasné.
Na základe výsledku rokovania je možné pristúpiť k ďalšej činnosti: vypracovanie dodatku
územného plánu obce Opatovce, pripomienkové konanie, schválenie. Príprava na zámennú
zmluvu pozemkov s RK cirkvou, FÚ Veľké Bierovce, zabezpečenie investora.
Právoplatné rozhodnutie o nových ochranných pásmach Letiska Trenčín
Dňa 27.07.2011 bolo na OcÚ Opatovce doručené právoplatné rozhodnutie o určení nových
ochranných pásiem Letiska Trenčín, právoplatnosť rozhodnutia dňom 28.06.2011. Je to veľmi

významný doklad pre našu obec, lebo umožňuje oveľa väčšie využitie pozemkov v katastri
obce na jej rozvoj.
12. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 10.08.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Bc. Veronika Horňáková

Overovatelia:

Ing. František Dohál ................................................
Ing. Patrik Bulko

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

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 10.08.2011
Uznesenie č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Opatovce za rok 2010
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2011 podľa predloženého návrhu
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o pripravovanej PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie a PD
Inžinierske siete + MK v obci Opatovce
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
riešenie PD Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v časti ako obojsmernú
s jednostranným chodníkom a v časti ako obojsmernú bez chodníka, kedže sa jedná o časť
obce, ktorá je v ÚPN obce Opatovce schválená na IBV teda bytovú zónu.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
vzniknutý problém s komínom v pohostinstve, ktorý vznikol v súvislosti s rozhodnutím
prevádzkovateľky zmeniť typ vykurovania v prevádzke , aby si prevádzkovateľka zabezpečila
odstránenie uvedeného problému na vlastné náklady, tak ako zmenu typu vykurovania.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný príspevok 50 € na vecné zabezpečenie šachového turnaja 07.08.2011
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
premiestnenie futbalových bránok, ktoré sú umiestnené za hrádzou Váhu na vybudovanú
trávnatú plochu vedľa viacúčelového športového ihriska.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 10.08.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Bc. Veronika Horňáková

Overovatelia:

Ing. František Dohál ................................................
Ing. Patrik Bulko

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

