Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 09.11.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia OcZ 10.08.2011
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Miestna komunikácia a IS obec Opatovce
7. Financovanie investícií z rezervného fondu (Hasičská zbrojnica, PD MK)
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
9. Mimoriadne valné zhromaždenie RZMOSP, List predsedu ZMOS – informácia
10. Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov Opatovce – plošná ťažba – informácia
11. ZŠ Jána Lipského Trenč. Stankovce – žiadosť o finančný príspevok
12. Menovanie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizície majetku obce
k 31.12.2011
13. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné poplatky
14. PD Miestna komunikácia + IS obec Opatovce, PD rekonštrukcia PD Záhumnie
15. Majetkovoprávne vysporiadanie cintorína
16. Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v Trenčíne
17. Zmluva o dodávke elektrickej energie
18. Rôzne
- ťažba štrkov SVP, š.p. v k.ú. Opatovce
- traktorová kosačka – kosenie pre FO, stanovenie ceny
- Mikuláš organizačné a vecné zabezpečenie
- informácia o rokovaní obce a LOT, a.s. Trenčín o prechode občanov cez areál letiska
19 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 overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Viera Bulková, Bc. Veronika Horňáková
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený v bode 18. rôzne o informáciu o rokovaní obce
a LOT, a.s. Trenčín o prechode občanov cez areál letiska, bol schválený.
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OcZ
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.

V zmysle prijatého uznesenia bolo dňa 16.08.2011, listom č.j. 2011/518 zaslané
prevádzkovateľke pohostinstva písomné stanovisko k oprave komína v prevádzke
pohostinstva.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
Na OcÚ bola vykonaná následná finančná kontrola 28.09.2011. Kontrolované obdobie - od
04.07.2011 do 31.08.2011. Skontrolované boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady,
dodávateľské a odberateľské faktúry, pohľadávky, ohlásenia podľa stavebného zákona,
ohlásenie o úľavu v poplatku za KO, uznesenia OcZ. Pri uvedených dokladoch neboli zistené
žiadne nedostatky. K evidovaným pohľadávkam doporučujem zaslanie upomienok. Úľava na
platenie za KO bola uplatnená u 32 osôb (preukaz ZŤPS, dlhodobo zdržiavaných v zahraničí,
študujúcich mimo obce). Prekontrolované zápisne zo zasadnutia OcZ – pri prejednávaných
bodoch programu sú doložené doklady a zápisnice sú podpísané overovateľmi.
6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Miestna komunikácia a IS obec Opatovce
Pri polohopisnom a výškopisnom zameraní pripravovanej miestnej komunikácie sa ukázalo,
že trafostanica nachádzajúca sa v tejto časti obce je osadená v pripravovanej komunikácii.
Z uvedeného dôvodu bolo vyvolané rokovanie so ZE, a.s. v Trenčíne, kde bolo dohodnuté, že
trafostanica musí byť umiestnená mimo komunikácie na parcele oddelenej GP. Zároveň dôjde
k rozšíreniu kapacity trafostanice a jej zmeny zo stožiarovej na kobkovú, taktiež zmena
vzdušného vedenia od trafostanice po bod zlomu (smerom k Váhu) na vedenie v zemi.
Uvedenú zmenu je potrebné zapracovať do pripravovanej PD, keďže pôvodné PD nemala
takúto situáciu riešiť. Z uvedeného dôvodu je potrebné PD rozšíriť o objekt Prípojka VN
a Trafostanica. Rozšírenie rozsahu PD je potrebné riešiť aj z finančného hľadiska. Vybraný
dodávateľ PD pripravil Dodatok k zmluve o dielo, ktorý to rieši. V článku IV. Zmluvy
o dielo za PD pre územné rozhodnutie sa mení pôvodná cena 1080 € na 1350 €, za PD pre
stavebné povolenie sa mení pôvodná cena 3840 € na 5250 €. Celkové navýšenie oproti
pôvodnej cene je 1680 €. Dodatok rieši aj zmenu termínu dodania PD pre územné rozhodnutie
na 30.11.2011.
7. Financovanie investícií z rezervného fondu (Hasičská zbrojnica, PD MK)
Úhrada z rezervného fondu: PD pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Záhumnie – 3060 €, PD pre územné rozhodnutie – Miestna komunikácia a IS
v obci Opatovce – 1350 €, Geodetické práce súvisiace s vypracovaním PD – 908 €,
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – 8 342 €.
8. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2011
Návrh na zmenu rozpočtu je predovšetkým presun v rámci položiek vzhľadom na čerpanie
rozpočtu. Zmena je v príjmovej časti kapitálového rozpočtu, kde bol plánovaný predaj
pozemkov na IBV, vzhľadom na to, že do dnešného dňa nie je podpísaná zmluva so SPF sa
predaj neuskutočnil a presúva sa na rok 2012.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie RZMOSP, List predsedu ZMOS – informácia
Dňa 17.10.2011 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie RZMOSP. Samospráva sa
nachádza vo veľmi vážnej finančnej situácii. Návrh na zmenu financovania obcí bol
predložený bez analýzy finančných potrieb obcí na zabezpečenie plnenia ich originálnych
a prenesených kompetencií a úloh, bez akejkoľvek diskusie s miestnou územnou
samosprávou. V rokoch 2005 – 2011 došlo k výraznému nárastu rozsahu kompetencií
prenesených na samosprávu až o 48 % a to niečo aj stojí. Všetko sa uskutočnilo bez dôslednej
dopadovej štúdie na rozpočty miest a obcí. Obce a mestá neodmietajú svoj podiel
zodpovednosti na riešení finančných problémov štátu a konsolidáciu verejných financií, ale
musí tomu predchádzať dôsledná a zodpovedná kvantifikácia dopadov nových kompetencií
obcí prijatých nad rámec kompetencií schválených vo fiškálnej decentralizácii k 1.1.2005 na
rozpočty miest a obcí. Predseda ZMOS vo svojom liste oslovil obyvateľov miest a obcí

a vysvetlil situáciu samosprávy a dopady nesprávne nastaveného financovania zo strany štátu
na občanov a zabezpečenie fungovania miest a obcí.
10. Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov Opatovce – plošná ťažba – informácia
V roku 2007 bol na zasadnutí OcZ predložený projekt pre stavbu nevyhradeného nerastu
štrkopieskov „Opatovce sever“. K uvedenému projektu bolo dňa 26.09.2007 schválené
uznesenie OcZ č. 43/2007. Uznesenie špecifikovalo podmienky pre uvedenú stavbu. V júni
2011 bol doručený na obecný úrad k vyjadreniu projekt „Opatovce – plošná ťažba“. Projekt
bol totožný s predloženým projektom v roku 2007, s rozdielom hĺbky ťaženia. Projekt v roku
2007 predpokladal hĺbku ťaženia 7m teda cca 3,5 m pod hladinu spodnej vody. Projekt v roku
2011 určuje ťažbu len po hladinu spodnej vody (vplyvom ťažby nedôjde k poklesu hladiny
spodnej vody). Vzhľadom k uvedenému podmienky stanovené v uznesení č. 43/2007 (v
území nedošlo k žiadnym zmenám, plánovaná stavba nie je v rozpore so schváleným
Územným plánom obce Opatovce) zabezpečujú dostatočné opatrenia k predloženej PD v roku
2011. Oznámenie o začatí územného konania aj rozhodnutie o využití územia pre uvedenú
stavbu bolo vykonané verejnou vyhláškou na úradnej tabuli v obci aj na webovej stránke
obce. V rámci územného konania neboli vznesené žiadne požiadavky zo strany občanov
alebo organizácií. Pri uverejnení rozhodnutia neboli uplatnené žiadne pripomienky. Povolenie
na ťažbu bude vydávať banský úrad.
11. ZŠ Jána Lipského Trenč. Stankovce – žiadosť o finančný príspevok
Riaditeľstvo ZŠ v Trenčianskych Stankovciach doručilo na Obecný úrad žiadosť o finančný
príspevok na propagáciu, zabezpečenie spoločenskej časti osláv a výzdobu priestorov školy
pri príležitosti 55. výročia školy. Vzhľadom na finančné možnosti obce navrhujem finančný
príspevok 100 €.
12. Menovanie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizície majetku obce
k 31.12.2011 a vyraďovacej komisie
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, v zmysle Vnútorného
predpisu pre vykonanie inventarizácie č. 2/2008 je potrebné menovať inventarizačnú
a vyraďovaciu komisiu. Komisie menuje starosta obce. Inventarizačná komisia sa skladá:
predseda - Mgr. Iveta Mondeková, členovia – Ing. František Dohál, Viera Bulková.
Vyraďovacia komisia je v zložení: predseda – Mgr. Iveta Mondeková, členovia – Ing. Patrik
Bulko, Bc. Veronika Horňáková. Menovaným členom komisií budú odovzdané menovacie
dekréty.
13. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné poplatky
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2007 spolu s dôvodovou správou bol uverejnený na úradnej
tanuli obce aj na webovej stránke obce (dátum vyvesenia 24.10.2011, dátum zvesenia
08.11.2011). Počas doby zverejnenia neboli podané žiadne námietky ani pripomienky.
Od roku 2007 obec neupravovala poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom. Pri prechode na euro bol poplatok prerátaný koeficientom 30,126 a pri
zaokrúhľovaní bol upravený smerom nadol – v prospech platiteľa poplatku.
Vzhľadom na to, že od roku 2007 sa každoročne zvyšovali náklady na vývoz a spracovanie –
uloženie na skládku komunálneho odpadu a drobného odpadu, dostala sa obec do situácie, že
poskytované služby obec dofinancováva z rozpočtu obce, lebo zaplatená čiastka (od podnikateľov
a občanov – pôvodcov odpadu) nepokryje náklady vynaložené na prepravu a uloženie komunálneho
odpadu. V roku 2007 boli náklady na likvidáciu KO 6958 €, roku 2011 sa náklady zvýšili na
12 000 €, čo predstavuje nárast o 72 %. V roku 2010 obec dofinancovala čiastku 3446 € čo
predstavuje 35% z celkových nákladov. Predpoklad dofinancovania v roku 2011 je 5800 € čo
predstavuje 48% nákladov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je obec nútená predložiť návrh na zvýšenie sadzby poplatku za
vývoz a uloženie KO v obci Opatovce v zmysle Návrhu Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2007.

Súčasný stav poplatku je 0,0318 €/osoba /kalendárny deň, to znamená 11,61 €/osoba/rok – 365 dní.
Navrhovaný poplatok je 0,05 €/osoba/kalendárny deň, to znamená 18,25 €/osoba/rok – 365 dní.
Navýšenie je 6,64 €/osoba/rok. Pri takomto stanovení poplatku a pri zachovaní nákladov ako v roku
2011 (musíme však počítať, že náklady v roku 2012 budú určite vyššie ako v roku 2011) by obec
doplácala cca 19% z rozpočtu obce na likvidáciu KO.

14. PD Miestna komunikácia + IS obec Opatovce, PD Rekonštrukcia MK Záhumnie
Informácia o PD Miestna komunikácia + IS je čiastočne vysvetlená v bode č. 6 tejto
zápisnice. Majetkovoprávne vzťahy územia, ktorého sa týka stavba, sú špecifikované
v geometrických plánoch a územie pre stavbu bude postupne vysporiadavané na základe
finančných možností obce. PD rekonštrukcia MK Záhumnie je dodaná v zmysle zmluvy
o dielo. V roku 2012 bude vydané územné rozhodnutie na stavbu Miestna komunikácia + IS
a začne sa s prípravou PD pre stavebné povolenie. Pre stavbu Rekonštrukcia MK Záhumnie
bude v roku 2012 vydané stavebné povolenie.
15. Majetkovoprávne vysporiadanie cintorína
Na základe pracovného rokovania zástupcov obce a vlastníkov pozemkov, na ktorých sa
nachádza cintorín v obci Opatovce konaného dňa 22.06.2011 boli stanovené podmienky
vysporiadania vlastníckych vzťahov zo strany vlastníkov pozemkov:
Parcela reg. „ E“ č. 178/203 a 178/1 (parcely reg. „C“ 305/5, 305/4)
M. Reháková, K. Reháková a M. Vlnková veľkosť podielu 9/72 = 152 m2 darujú,
M. Bulková, J. Baláž, E. Samuelová, S.Blažej veľkosť podielu 4/8 = 608 m2 predajú obci za
cenu 10 €/m2
J.Horňák veľkosť podielu 9/24 = 456 m2 chce byť naďalej vlastníkom pozemkov
Parcela reg. „E“ č. 177 (parcely reg. „C“ 305/6, 305/3)
M. Bulková, J. Baláž, E. Samuelová, S.Blažej veľkosť podielu 4/4 = 107 m2 darujú obci
(pozemok pod domom smútku)
M. Bulková, J. Baláž, E. Samuelová, S.Blažej veľkosť podielu 4/4 = 1826 m2 predajú obci za
cenu 10 €/m2
Na základe požiadaviek vlastníkov obec pripravila darovaciu zmluvu a zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve, lebo obec nemá momentálne k dispozícii finančné prostriedky, aby mohla
pozemky odkúpiť.
16. Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v Trenčíne
V zmysle dohody z posledného zasadnutia zhromaždenia starostov bola vypracovaná Dohoda
o zrušení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa 14.01.2003
v znení dodatku č.1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011. Správa o hodnote
majetku a finančnej hotovosti úradu bude predložená na zasadnutí zhromaždenia starostov
15.11.2011. Na uvedenom zasadnutí bude aj stanovený kľúč na majetkové vysporiadanie
jednotlivých členov – obcí spoločného úradu.
17. Zmluva o dodávke elektrickej energie
ZSE Energia, a.s. zrušila produkt „malé podniky“ do ktorých bola zaradená aj obec Opatovce
ako odberateľ el. energie. Pre rok 2012 pripravila ZSE Energia, a.s. produkt Firma svetlo,
ktorý môže obec využiť pri verejnom osvetlení a tak sčasti eliminovať nárast poplatku za el.
energiu. Aj v prípade využitia tohto produktu dôjde k navýšenie finančnej čiastky za el.
energiu na rok 2012 cca o 1200 €.
18. Rôzne:
Ťažba štrkov SVP, š.p. v k.ú. Opatovce
Na základe množiacich sa dotazov od občanov obce k ťažbe štrku, ktorú vykonáva SVP. š.p.
v k.ú. Opatovce, starostka obce písomne požiadala o stanovisko k uvedenej ťažbe štrku SVP,
š.p. OZ Piešťany a Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. V žiadosti obce adresovanej na
SVP, š.p. OZ Piešťany obec žiadala aj o zasielanie písomnej informácie s presným údajom
o čase ťažby, množstve ťaženého materiálu, názvu PO alebo FO, ktorá bude ťažbu
vykonávať. V stanovisku SVP, š.p. OZ Piešťany uviedol, že vykonáva ťažbu štrku v k.ú.

Opatovce približne v tom objeme ako bolo uvedené v liste obce Opatovce a vyťažený
materiál odpredáva. Oznamovanie nami požadovaných údajov nie je ich povinnosťou, avšak
údaje sú nám ochotný poskytnúť telefonicky. V stanovisku Hlavného banského úradu bolo
vysvetlené, že keby SVP, š.p. ťažilo štrky režimom ťažby plávajúcimi strojmi, išlo by
o činnosť vykonávanú banským spôsobom a v tom prípade by SVP, š.p. museli uvedenú
činnosť ohlásiť príslušnému banskému úradu. Režim ťažby štrkov v koryte Váhu môže byť
formou odstraňovania nánosov štrkov pri údržbe koryta vodného toku. V tom prípade sa
nejedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú činnosť môže správca vodného
toku vykonávať bez povinnosti ohlasovania príslušnému banskému úradu. Správca vodného
toku môže voľne nakladať s vyťaženým štrkom, teda ho aj predávať.
Traktorová kosačka – kosenie pre FO, stanovenie ceny
Bude pripravené na budúce zasadnutie OcZ
Mikuláš organizačné a vecné zabezpečenie
Slávnostné rozožatie vianočného stromčeka a stretnutie Mikuláša s deťmi sa bude konať
05.12.2011 o 16,15 h. v obecnom parku.
Informáciu o rokovaní obce a LOT, a.s. Trenčín o prechode občanov cez areál letiska
Na základe opätovnej písomnej žiadosti a osobného rokovania nám Letecké opravovne, a.s.
Trenčín zaslali písomné stanovisko k žiadosti, aby občania obce Opatovce, predovšetkým
rodičia s deťmi, ktoré navštevujú MŠ vo Veľkých Bierovciach, mohli prechádzať cez areál
letiska v trase pôvodnej komunikácie. V písomnom stanovisku nám oznamujú, že našej
žiadosti nemôžu vyhovieť z dôvodu, že ohradená časť letiska je v režime vyhradeného
bezpečnostného priestoru, ktorý bol schválený LÚ SR v roku 2008 podľa leteckého zákona
a nariadenia Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej komisie v zmysle
ustanovenia spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti ochrany civilného letectva.
19. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 09.11.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Viera Bulková

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

Bc. Veronika Horňáková ............................................

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 09.11.2011
Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na projektovú dokumentáciu Miestna komunikácia a IS v obci
Opatovce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úhradu z rezervného fondu: PD pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Záhumnie – 3060 €, PD pre územné rozhodnutie – Miestna komunikácia a IS
v obci Opatovce – 1350 €, Geodetické práce súvisiace s vypracovaním PD – 908 €,
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – 8 342 €
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu č.3 na rok 2011 podľa predloženého návrhu
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu z mimoriadneho valného zhromaždenia RZMOSP a list predsedu ZMOS
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložené stanovisko k PD „Opatovce – plošná ťažba“
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 572011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
finančný príspevok 100 € na propagáciu, zabezpečenie spoločenskej časti osláv a výzdobu
priestorov školy pri príležitosti 55. výročia ZŠ Jána Lipského s materskou školou
v Trenčianskych Stankovciach
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
menovanie komisií: Inventarizačná komisia v zložení predseda - Mgr. Iveta Mondeková,
členovia – Ing. František Dohál, Viera Bulková.

Vyraďovacia komisia v zložení: predseda – Mgr. Iveta Mondeková, členovia – Ing. Patrik
Bulko, Bc. Veronika Horňáková
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o PD Miestna komunikácia + IS a PD rekonštrukcia MK Záhumnie
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Darovaciu zmluvu medzi darcami M. Rehákovou, K. Rehákovou, M. Vlnkovou, M.
Bulkovou, Ing. J. Balážom, E. Samuelovou, S. Blažejom a obdarovaným Obcou Opatovce so
sídlom Opatovce 73, IČO 00311901 na parcelu reg. „C“ číslo 305/4 o výmere 672 m2, druh
pozemku ostatná plocha, k.ú. Opatovce, v podiele 9/72 čo predstavuje 84 m2, parcelu reg. „C“
305/5 o výmere 544 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Opatovce, v podiele 9/72 čo
predstavuje 68 m2, parcelu reg. „C“ 305/6 o výmere 107 m2, druh pozemku zastavaná plocha,
k.ú. Opatovce, v podiele 4/4 čo predstavuje 107 m2. Uvedené parcely reg. „C“ boli vytvorené
geometrickým plánom č. 41322801-012-09, úradne overeným správou katastra Trenčín
16.10.2009, pod číslom 1080/2009 z parciel reg. „E“ číslo 178/1, 178/203, 177.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcimi M. Bulkovou, Ing. J. Balážom, E.
Samuelovou, S. Blažejom a kupujúcim Obcou Opatovce so sídlom Opatovce 73, IČO
00311901 na parcelu reg. „C“ číslo 305/3 o výmere 1826 m2, druh pozemku ostatná plocha,
k.ú. Opatovce, v podiele 4/4, parcelu reg. „C“ 305/4 o výmere 672 m2, druh pozemku ostatná
plocha, k.ú. Opatovce, v podiele 4/8 čo predstavuje 336 m2, parcelu reg. „C“ 305/5 o výmere
544 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Opatovce, v podiele 4/8 čo predstavuje 272 m2.
Uvedené parcely reg. „C“ boli vytvorené geometrickým plánom č. 41322801-012-09, úradne
overeným správou katastra Trenčín 16.10.2009, pod číslom 1080/2009 z parciel reg. „E“ číslo
178/1, 178/203, 177. Kúpna cena 10 €/m2.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dohodu o zrušení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa
14.01.2003 v znení dodatku č.1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zmluvu na dodávku el. energie od ZSE Energia, a.s. Bratislava s využitím produktu Firma
svetlo pre rok 2012
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o stanovisku Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a SVP, š.p. OZ
Piešťany k ťažbe štrku v k.ú. Opatovce správcom vodného toku
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
informáciu o stanovisku Leteckých opravovní Trenčín, a.s. žiadosti o umožnenie prechodu
občanov obce cez areál letiska
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 09.11.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia:

Viera Bulková

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

Bc. Veronika Horňáková ..............................................

