
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 03.10.2012 
 
Prítomní:           Janka Horňáková, starostka obce 
  Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce 
           Viera Bulková, poslankyňa OcZ  
  Ing.  Patrik Bulko, poslanec, OcZ  
          Anna Dohňanská, hlavná kontrolórka obce  
            
 
Program zasadnutia: 
      1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Určenie overovateľov zápisnice 
1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Kontrola uznesenia 
3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 
      Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011 
5. Upozornenie prokurátora – štatút obce 
6. Štatút obce - schválenie 
7. Oblastná organizácia cestovného ruchu - informácia 
8. MŠ Veľké Bierovce – informácia 
9. Výkonný výbor združenia  Združenie obcí Mikroregión Inovec - informácia 
10. Vyradenie hasičskej striekačky PPS8 z majetku obce 
11. Zabezpečenie výkonu stavebného zákona – informácia 
12. Komisia OcZ  pre bývanie –žiadateľ o pridelenie nájomného bytu 
13. Zmena uznesenia č. 27/2012 z 13.06.2012 
14. Vyhodnotenie podujatia „Dni obcí Opatovce – Boršice v ČR“ 22.09.2012 
15. Príprava podujatia „Dni obcí Opatovce – Boršice v SR“ v roku 2013 
16. Nájom KD – zmena 
17. 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, Ing. Patrik Bulko 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ, bol schválený. 
4.    Kontrola uznesenia 
Uznesenie č. 35/2012 

Obecné zastupiteľstvo 
u k l a d á          
starostke obce pripraviť podmienky na vytvorenie ďalších možností IBV v zmysle 
schváleného Územného plánu obce Opatovce 
Starostka obce – v zmysle prijatého uznesenia som z programu katastra – portál vytiahla LV 
príslušných pozemkov, spracovala prehľad vlastníkov a ich vlastníckych podielov na 
jednotlivých pozemkoch,  s vypočítaním výmery jednotlivých podielov. Ďalším krokom bude 



oslovenie vlastníkov s ponukou na kúpu ich podielov v prospech obce za účelom prípravy 
pozemkov pre IBV. 
Uznesenie č. 40/2012 

Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e   
starostku obce pripraviť predaj hasičskej striekačky PPS 8 v zmysle zákona NR SR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov 
Starostka obce – oslovila som znalca, ktorý vypracoval Znalecký posudok na výpočet 
hodnoty vozidla Striekačka hasičská PPS 8 s príslušenstvom. 
Vyraďovacia komisia by sa mala stretnúť spísať majetok v Hasičskej zbrojnici, ktorý 
z hľadiska nepotrebnosti, alebo zlého technického stavu je potrebné vyradiť z majetku obce. 
Obec bude postupovať v zmysle zápisu Vyraďovacej komisii obec Opatovce a naloží 
s vyradeným majetkom v zmysle zákona  NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov. 
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
Následná finančná kontrola bola vykonaná 21.08.2012 za obdobie máj – 17.08.2012. 
Prekontrolované boli pokladničné doklady, dodávateľské faktúry, pohľadávky, uznesenia 
OcZ. Pri kontrolovaných dokladoch neboli zistené nedostatky, doklady spĺňajú všetky 
náležitosti. Pohľadávky za rok 2012 a nedoplatky k 31.07.2012: Daň z nehnuteľností 
a poplatok za komunálny odpad – nedoplatok 3725,14 € (daň z nehnuteľností je splatná 
v troch splátkach), daň za psa – nedoplatok 23,10 €. Uznesenia OcZ sú podpísané starostkou 
obce aj overovateľmi. 
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011 
Spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica vykonala audit účtovnej závierky Obce 
Opatovce k 31.12.2011. Podľa stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých 
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Opatovce 
k 31.12.2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému 
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Audítor overil  súlad výročnej správy s účtovnou závierkou, uvedené účtovné informácie vo 
výročnej správe poskytujú pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31.12.2011 a sú 
v súlade so zákonom o účtovníctve. 
7. Upozornenie prokurátora – štatút obce 
Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Trenčíne podáva upozornenie za účelom odstránenia 
nesúladu, v niektorých paragrafoch, Štatútu obce Opatovce s novelou zákona o obecnom 
zriadení. Na základe upozornenia bol Štatút obce prepracovaný v súlade s platnou právnou 
legislatívou.  
8. Štatút obce – schválenie 
Štatút obce Opatovce je vypracovaný  v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 102/2010 Z.z, 
ktorým sa menil a dopĺňal zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh Štatútu obce Opatovce bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce Opatovce a na webovej stránke obce od 14.09.2012 do 
01.10.2012. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky či podnety. 
9. Oblastná organizácia cestovného ruchu – informácia 
Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) vzniká podľa zákona č. 91/2010 
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, s cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov. Vláda SR dlhodobo hľadala 
formu ako čo najefektívnejšie a systémovo podporiť cestovný ruch. Nový spôsob financovania 
organizácií cestovného ruchu zavedený novelou vyššie uvedeného zákona a jeho neskoršieho 
znenia č. 386/2011 Z. z. má motivovať samosprávy, aby zefektívnili výber dane za 



ubytovanie a tieto finančné prostriedky vrátili späť do rozvoja cestovného ruchu na ich území 
a posilnenia propagácie a prezentácie tohto územia ako destinácie cestovného ruchu. Čím viac 
prostriedkov samospráva vyberie a vloží do organizácie cestovného ruchu, tým vyššiu dotáciu 
dokáže získať od štátu. Zároveň vláda predpokladá, že sa zvýši motivácia samosprávy 
postihovať tých, ktorí poskytujú ubytovanie načierno.  
Podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
OOCR môže založiť samosprávny subjekt za splnenia podmienok nižšie uvedeného § 14 
tohto zákona, teda za účasti ďalších obcí a podnikateľských subjektov :  
„§ 14 Založenie oblastnej organizácie  

(1) Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi 

najmenej päť obcí... (ďalej len "obec"), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v 

ubytovacích zariadeniach 6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom 

roku musí dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj 

menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území 

zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 150-tisíc.  

(2) Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.  

(3) Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.“ 
„§ 21 Členstvo v oblastnej organizácii  

(1) O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba 

alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po 

schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu 

členov oblastnej organizácie...“ 
Predkladaný návrh je spoločným  návrhom zástupcov nižšie uvedených potenciálnych 
zakladajúcich obcí a členov, ktorí sa zatiaľ na úrovni starostov obcí a zástupcu primátora 
mesta stretli na dvoch spoločných pracovných stretnutiach, na ktorých prerokovali podmienky 
možnej spolupráce. Návrh bol tiež informatívne prerokovaný v komisii kultúry a cestovného 
ruchu a je nasledovný : 
Zakladajúci členovia OOCR  
Mesto Trenčín, obce: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Mníchova Lehota, 
Selec, Krivosúd-Bodovka, Veľké Bierovce, Opatovce, podnikateľské subjekty: Grand Hotel,   
Hotel Tatra / Elisabeth.   
Pri založení OOCR určí výšku členských príspevkov ustanovujúce valné zhromaždenie.  
(Členské príspevky obce sú navrhnuté vo výške max. 50% vybratej dane za ubytovanie na 
území jej pôsobnosti, minimálne však vo výške (*cenník ako taký bude predmetom 
schvaľovania na valnom zhromaždení samotnej OOCR):  

Obce do 500 obyvateľov   150 €* 
Obce 501-1000 obyvateľov  300 €* 
Obce 1001 – 1500 obyvateľov 450 €* 
Obce 1501 – 2000 obyvateľov 600 €* 
Obce 2001 – 2500 obyvateľov   750 €* 
Obce 2501 – 3000 obyvateľov  900 €* 
Obce 3501 – 4000 obyvateľov 1200 €* 
Obce 4001 – 4500 obyvateľov  1350 €* 
Obce 4501 – 5000 obyvateľov  1500 €* 
Obce 5001 – 10 000 obyvateľov 2000 €* 
Obce 10001 – 20 000 obyvateľov 2 500 €* 
Obce nad 20 000   3 000 €* , 
*alebo 50% vybratej dane za ubytovanie – v prípade, ak ide o vyššiu hodnotu. 
Ubytovacie zariadenia    0,10 € / prenocovanie 
(Pozn.: v meste Trenčín už platia daň za ubytovanie 0,50 €/prenocovanie !)  



OOCR môže od roku 2014 získavať potrebné zdroje aj od štátu, a to vo forme štátnej dotácie 
v zmysle ust. § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. , v znení novely č. 386/2011. 
10. MŠ Veľké Bierovce – informácia 
Dňa 05.09.2012 som poslancovi OcZ Veľké Bierovce odovzdala list adresovaný poslancom 
OcZ Veľké Bierovce, ktorý som aj priamo zaslala na OcÚ Veľké Bierovce, v ktorom som 
vysvetlila spôsob financovania MŠ a možnosti obce Opatovce podieľať sa na tomto 
financovaní. Požiadala som, aby môj list bol predložený na zasadnutí OcZ Veľké Bierovce. 
Zasadnutia OcZ vo Veľkých Bierovciach sa zúčastnila aj riaditeľka MŠ, ktorá taktiež 
poslancom vysvetlila potrebu a spôsob riešenia situácie, ktorá vznikla po vykonanej inšpekcii 
KŠÚ Trenčín v MŠ.   
Dňa 18.09.2012 som sa zúčastnila rodičovského združenia v MŠ Veľké Bierovce, kde som 
informovala rodičov o spôsobe financovania MŠ a taktiež o možnostiach obce Opatovce 
podieľať sa na tomto financovaní. Verím, že vzniknuté nejasnosti sa vysvetlili. Starosta obce 
Veľké Bierovce informoval, že situáciu bude riešiť prijatím jednej učiteľky na krátený 
úväzok, čím bude zabezpečené fungovanie MŠ k spokojnosti rodičov.  
Dňa 21.09.2012 bol na Obecný úrad Opatovce doručený list starostu obce Veľké Bierovce 
týkajúci sa podielových daní, prijatého VZN, schválených poplatkov a prijatia učiteľky na 
krátený úväzok. 
11. Výkonný výbor združenia  Združenie obcí Mikroregión Inovec – informácia 
Dňa 14.08.2012 na zasadnutí Výkonného výboru združenia Združenie obcí Mikroregión 
Inovec v Trenčianskych Stankovciach, boli v programe rokovania: Lesná železnička Trenčín 
– Selec, príprava publikácie, Náučný chodník po trase bývalej lesnej železničky Selec – 
Trenčín Klub slovenských turistov RR Trenčín, Program odpadového hospodárstva – 
vypracovanie dokumentácie, Oblastná organizácia CR – podmienky jej založenia, 
Geografický informačný systém pre municipality, Snem združenia. Výsledkom rokovania 
bolo: písomná požiadavka primátorovi mesta Trenčín o zapracovanie financií do rozpočtu na 
rok 2013 na vydanie publikácie vo výške 8000 €, spolupráca na príprave turistického pochodu 
po trase bývalej lesnej železničky s RR Klubu slovenských turistov v Trenčíne, termín 
turistického pochodu 28.10.2012, zaslanie listu predsedovi TSK so žiadosťou o kladné 
rozhodnutie pri pridelení finančných prostriedkov na základe žiadosti predloženej TSK RR 
Trenčín, zaslanie písomnej informácie primátorovi mesta Trenčín o pripravovanom 
turistickom pochode a iniciatíve vybudovať náučný chodník po trase bývalej lesnej železničky 
Trenčín – Selec, žiadosť o podporu podujatia, prehliadka  trasy lesnej železničky, termín 
10.09.2012, 8,00 h.,  písomná žiadosť primátorovi mesta Trenčín o vybudovanie autobusového 
prístrešku na Električnej ulici pri nemocnici.  
12. Vyradenie hasičskej striekačky PPS8 z majetku obce – riešené v bode č. 4 
13. Zabezpečenie výkonu stavebného zákona – informácia 
Obec Trenčianske Stankovce pripravila prehľad príjmov a výdavkov na zabezpečenie výkonu 
stavebného zákona. Prehľad bol spracovaný k mesiace 01-08.2012, príjmy pokrývajú 
výdavky. Ďalší prehľad bude spracovaný k 31.12.2012.  
14. Komisia OcZ  pre bývanie –žiadateľ o pridelenie nájomného bytu 
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 01.10.2012 posúdila žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu doručené na Obecný úrad v Opatovciach. 
Doručené žiadosti: Peter Gaža, Opatovce č. 31, Lukáš Marcinát, Opatovce č. 53. 
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila žiadosť z hľadiska úplnosti, správnosti a 
dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu.  Žiadatelia spĺňajú podmienky 
na pridelenie nájomného bytu a ich žiadosti budú vybavené v poradí v akom boli doručené. 
15. Zmena uznesenia č. 27/2012 z 13.06.2012 
Uznesenie č. 27/2012 
Obecné zastupiteľstvo 



 s c h v a ľ u j e         
- z uznesenia OcZ č. 35/2011 zo dňa 04.05.2011 vypustiť mená Ing. Miroslav Koptík,  Nad 
tehelňou 24, Trenčín a Ing. Andrej Kebísek, Sasinkova 15, Trenčín 
- aby uvoľnené stavebné pozemky boli pridelené (na základe evidovaných žiadostí a prijatých 
uznesení OcZ o prideľovaní pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu) žiadateľom: Ing. 
Richard Bulko a Rastislav Tomašák, občanom s trvalým pobytom v obci Opatovce 
 
Z uznesenia je potrebné vypustiť Rastislava Tomašáka, ktorý z dôvodu kúpy bytu nebude 
kupovať stavebný pozemok. Stavebný pozemok bude nasledovne pridelený žiadateľovi 
v zmysle schválených uznesení. 
16. Vyhodnotenie podujatia „Dni obcí Opatovce – Boršice v ČR“ 22.09.2012 
Dňa 22.09.2012 sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, financovanej z prostriedkov EÚ, 
„Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ konalo podujatie v Boršiciach v ČR. Obec 
Opatovce predstavili: Spevácky súbor Opatovčan, tanečníci z DFS Stankovčan, DH 
Váhovanka, Patrik Horňák, absolvent VŠMU, a ľudovoumelecký remeselníci. Taktiež 
účastníci  podujatia mali možnosť oboznámiť sa z hipoterapiou, aj s praktickou ukážkou na 
koníkovi. Na podujatí sa predstavili súbory z Boršíc: DFS Pentlička, FS Pentla, Cimbalová 
muzika a ľudovoumelecký remeselníci. V príjemnej atmosfére podujatia strávili občania 
oboch obcí sobotňajšie popoludnie. Ohlas občanov našej obce na konané podujatie je veľmi 
priaznivý a tešíme sa, že na budúci rok zasa Opatovce privítajú Boršičanov.  
17. Príprava podujatia „Dni obcí Opatovce – Boršice v SR“ v roku 2013 
Na budúci rok, v rámci 900 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, bude realizovaný 
projekt  „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“, financovaný z prostriedkov EÚ v rámci 
cezhraničej spolupráce. Stanovenie termínu konania podujatia: 24.08.2013.  Podrobný 
harmonogram podujatia bude spracovaný a predložený na prvé zasadnutie OcZ v roku 2013.  
18. Nájom KD – zmena 
Navrhnutá zmena nájmu KD: 

a) Sála KD mimo vykurovacieho obdobia 10 € 
              vo vykurovacom období 20 €  

b) Kuchynka KD bez riadu 10 € 
c) Kuchynka KD vrátanie všetkého riadu 20 € 
d) Riad jednotlivo 0,03 €/kus 

19. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 
 

V Opatovciach, dňa 03.10.2012   

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

 

 

 

 

Overovatelia:         Viera Bulková     ............................................... 

         Ing. Patrik Bulko................................................ 
 



Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 03.10.2012 
 
Uznesenie č. 42/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e 

správu hlavnej kontrolórky o vykonaných  kontrolách 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 43/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e 

správu audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Opatovce k 31.12.2011 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 44/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e 

upozornenie prokurátorky Okresnej prokuratúry v Trenčíne o nesúlade, v niektorých 
paragrafoch, Štatútu obce Opatovce s novelou zákona o obecnom zriadení 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 45/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

Štatút obce Opatovce  
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 46/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o možnosti  založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) s názvom 
„Trenčín a okolie“ a s účasťou obce Opatovce  v tejto organizácii ako zakladajúceho člena 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 47/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie o splnení podmienok žiadateľov 
na pridelenie nájomného bytu, ich žiadosti budú vybavené v poradí v akom boli doručené. 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 48/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
z uznesenia OcZ č. 27/2012 zo dňa 13.06.2012 vypustiť : Rastislav Tomašák 
hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 



Uznesenie č. 49/2012 
Obecné zastupiteľstvo 
 s c h v a ľ u j e         
nájom KD: 

a) Sála KD mimo vykurovacieho obdobia 10 € 
              vo vykurovacom období 20 €  

b) Kuchynka KD bez riadu 10 € 
c) Kuchynka KD vrátanie všetkého riadu 20 € 
d) Riad jednotlivo 0,03 €/kus 

hlasovanie: za –3            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
V Opatovciach, dňa 03.10.2012   

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

Zapísala: Jana Vraždová 

 

 

 

 

Overovatelia:         Viera Bulková     ............................................... 

         Ing. Patrik Bulko................................................ 
 
 
 
 


