
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 16.04.2014
Prítomní: Janka Horňáková, starostka obce

Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce
Viera Bulková, poslankyňa OcZ

Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ

Ing. Veronika Horňáková
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Kúpna zmluva na pozemky (CKN parc.č. 75/2, 75/3 k.ú. Opatovce) pozemky pod miestnu

komunikáciu
6. Kúpna zmluva na pozemky pre prípravu IBV – informácia
7. Plán stavebných prác na rok 2014 – doplniť výmenu akumulačných kachiel v DS
8. Verejné obstarávanie – výber dodávateľa na inžinierske siete (kanalizácia, plyn

a vodovod) - v rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete“ - informácia
9. Čerpanie rezervného fondu na investičné akcie – schválenie
10.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
11.Úprava cykloturistickej trasy Trenčín – Opatovce (po hrádzi rieky Váh) – informácia
12.Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s KO a DSO na území obce Opatovce
13.Škodová udalosť – vykradnutie prevádzky pohostinstva
14.Zmluva o prevode vlastníctva parc. Č. 294/44 – 6 m2

15.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
15a.Kúpna zmluva na pozemok EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce na prípravu IBV
15b.Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného

záujmu, voľba predsedu - zmena
16.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 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Viera Bulková
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 15a.Kúpna zmluva na pozemok EKN
parc.č. 416, k.ú. Opatovce na prípravu IBV, 15b.Menovanie komisie obecného zastupiteľstva
v Opatovciach na ochranu verejného záujmu, voľba predsedu – zmena, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a

prijať spoluprácu TRRA Trenčín pri riadení a manažmente projektov obce v programovom
období EÚ 2014-2020
Na základe uznesenia bola podpísaná dohoda o spolupráci pre oblasti riadenia rozvoja

a manažmentu projektov obce v Programovom období 2014-2020.



5. Kúpna zmluva na pozemky (CKN parc.č. 75/2, 75/3 k.ú. Opatovce) pozemky pod
miestnu komunikáciu

Pri realizácii SO 303 Kábelový rozvod NN stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete
v obci Opatovce“, bolo nevyhnutné rozšírenie trasy v pozemkoch EKN parc. č. 420/1, 421/2.
Geometrickým plánom boli odčlenené potrebné parcely CKN č. 75/2 o výmere 13 m2, 75/3
o výmere 5 m2.
6. Kúpna zmluva na pozemky pre prípravu IBV – informácia
Na základe predbežného súhlasu s odpredaním pozemkov v časti k.ú. Opatovce určeného na
individuálnu bytovú výstavbu, v zmysle schváleného Územného plánu obce, starostka obce
vypracovala kúpne zmluvy. Pri samotnom podpisovaní kúpnej zmluvy Jozef Dohňanský, aj
napriek predbežnému súhlasu, odmietol podpísať kúpnu zmluvu. Svoje rozhodnutie
odôvodnil nasledovne: pri vymeriavaní cintorína bola naša rodina ukrátená o m2, nakoľko
bola hranica cintorína posunutá bez toho, aby to bolo zapísané v katastri. Následne pri
kontrole výmery pozemkov porovnaním PKV a LV boli zistené rozdiely v neprospech
vlastníka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame akési odškodnenie od obce, lebo
niektoré pochybenia boli zapríčinené v minulosti aj predstaviteľmi obce (nezapísanie stavu
pozemkov podľa GP do katastra nehnuteľností).
Starostka obce na základe predbežného súhlasu a ekonomickej kalkulácie (kde zohľadnila aj
príjem z predaja odkúpených pozemkov), rozbehla aktivity (GP, znalecké posudky, budovanie
inžinierskych sietí, verejné obstarávanie), ktorých financovanie je ohrozené v prípade, že
neprebehne odkúpenie a následne predaj pozemkov. Na základe uvedeného starostka obce
zisťovala skutočnosti uvedené v odôvodnení pána Dohňanského. Čo sa týka rozdielov vo
výmere pozemkov na PKV a LV bolo zistené nasledovné: údaje na PKV nie sú právnym
podkladom vzhľadom na to, že na PKV sú výmery krokované, uvedené v ciachach a pod. Čo
sa týka zabratie parcely pod cintorínom, je možné, že tu vznikol rozdiel oproti právnemu
vzťahu na LV a to tým, že v minulosti (50 roky) vymeranie cintorína, nebolo zavedené
geometrickým plánom do evidencie katastra a tak mohlo dôjsť k zabratiu pozemku bez toho,
aby to bolo náležite ošetrené aj dokladom.
Obec a jej predstavitelia zodpovedajú za majetok obce a hospodárenie, terajší predstavitelia
obce nemôžu niesť zodpovednosť za zlé rozhodnutia prechádzajúcich vedení. Môžu byť
zohľadnené určité, ale vydokladované pochybenia.
S ohľadom na rozbehnuté investície je potrebné, aby bolo nájdené riešenie vysporiadania
podielu Jozefa Dohňanského na parc. EKN č. 418 o výmere 340,5 m2.
Starostka obce informovala o vzniknutom probléme svoju zástupkyňu Mgr. Ivetu Mondekovú
a požiadala ju o pomoc pri rokovaní s Jozefom Dohňanským.
Mgr. Iveta Mondeková – na základe poskytnutých informácií od starostky obce som oslovila
rodinu Jozefa Dohňanského. Vysvetlila som, že zablokovaním predaja vzniknú obci finančné
škody a zastaví sa možnosť rozvoja. Predstavitelia obce v rámci svojich kompetencií môžu
zohľadniť určité pochybenia, ale tieto musia byť dokázateľné. Vzhľadom na to, že starostka
obce preverila možnosť pochybenia – nezapísanie geometrického plánu cintorína pri jeho
vzniku, je možné toto zohľadniť v terajšej situácii. Navrhla nasledovné riešenie: uvedený
podiel 340,5 m2 preniesť do CKN parcely s tým, že zostatok výmery pozemku podľa GP,
bude odpredaný pánu Jozefovi Dohňanskému za cenu určenú dohodou. S takýmto riešením
Jozef Dohňanský súhlasil a považuje ho za dostatočné vysporiadanie vzniknutých
nezrovnalostí.
7. Plán stavebných prác na rok 2014 – doplniť výmenu akumulačných kachlí v DS
Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti akumulačných kachlí, ktoré zabezpečujú
vykurovanie priestorov v dome smútku, je potrebné tieto demontovať a osadiť jednoduché



a energeticky úsporné elektrické konvektory. Túto výmenu navrhujem doplniť do
plánovaných prác na rok 2014.
8. Verejné obstarávanie – výber dodávateľa na inžinierske siete (kanalizácia, plyn

a vodovod) - v rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete“ – informácia
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní, podlimitná zákazka, bol zrealizovaný výber
dodávateľa na inžinierske siete v rámci stavby „Miestna komunikácia a IS v obci
Opatovce“ SO 203 - Verejný vodovod, SO 204 – STL plynovod, SO 202 – Splašková
kanalizácia. Súťažné podklady si vyzdvihlo 11 uchádzačov, cenovú ponuku predložili 9.
Najúspešnejším uchádzačom bol Ing. Marián Sahúl – Staveko, Nitra, s cenovou ponukou
87582,91 € vrátane DPH. V zmysle termínov podľa zákona o verejnom obstarávaní bude
s víťazným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo.
9. Čerpanie rezervného fondu na investičné akcie – schválenie
Na finančné pokrytie investičných akcií obce je potrebné schváliť čerpanie rezervného fondu
vo výške 60 000 €.
10.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou s Ing. Kristínou Repkovou, hlavnou
kontrolórkou obce k 31.03.2014, Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach vyhlasuje v zmysle
§18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra obce Opatovce na deň 28.05.2014.
Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – pracovný úväzok 1,5 h. týždenne (0,30 h/deň),
ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť. Náležitosti písomnej
prihlášky na funkciu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , bydlisko, kontaktné údaje
(telefón , e-mail), štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so
spracovaním údajov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Opatovce doručia svoje písomné prihlášky
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce“ najneskôr do 13.05.2014
(15,00 h.) na Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11 Trenč. Stankovce
11.Úprava cykloturistickej trasy Trenčín – Opatovce (po hrádzi rieky Váh) – informácia
V zmysle opatrení stanovených v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v SR, jednou z úloh bolo vypracovanie Trvalého finančného mechanizmu na
podporu cyklodopravy a cykloturistiky z úrovne MDVRR SR. Koordinátorom pre trenčiansky
kraj je TSK. Aby sme mohli čerpať finančné prostriedky v roku 2015, je potrebné, aby do
konca roku 2014 boli pripravené konkrétne projekty. Starostka obce dala vypracovať cenovú
ponuku na úpravu cykloturistickej trasy z Trenčína do Opatoviec po trase – telese hrádze
rieky Váh. Uvedený projekt bol odkonzultovaný so SVP .š.p. Na základe predloženej ponuky
požiadala TSK, aby táto stavba bola zahrnutá do plánovaných investícií TSK, v rámci hore
uvedenej národnej stratégie. Projekt bol zaradený na realizáciu v roku 2015. Následne
starostka obce oslovila mesto Trenčín na spoluprácu pri zabezpečení dofinancovania projektu
a realizácie stavby.
12.Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s KO a DSO na území obce Opatovce
V časti III., čl. 7, bod 1, písm.d) – doplniť kov, čl. 9, bod 2 upraviť text nasledovne:
„Vyseparované zložky komunálneho odpadu: papier a lepenka, plasty a sklo sa zbierajú do
1100 l kontajnerov, na kovový odpad slúži 150 l. zberná nádoba. Vyseparované zložky sú
odvážané pravidelne, v stanovených intervaloch v zmysle platných zmluvných vzťahov.“
Uvedené úpravy treba vykonať na základe toho, že obec zabezpečila možnosť separovať
kovový odpad – umiestnenie nádoby na kovový odpad. Od počtu separovaných zložiek sa
odvíja cena za tonu uloženia komunálneho odpadu na skládku. Je potrebné, aby občania
dôsledne separovali komunálny odpad a využili tak možnosť znížiť tonáž zmesového
komunálneho odpadu, ktorý je potrebné uložiť na skládku. Od dôsledného separovania sa



odvíja aj výška poplatku za KO a DSO v obci. Čím viacej odpadu vyseparujeme, tým menej
bude uloženého na skládku a tým menšie budú aj poplatky obce za zneškodnenie odpadu na
skládke. Toto sa premietne do poplatku za KO a DSO v zmysle VZN.
13.Škodová udalosť – vykradnutie prevádzky pohostinstva.
V noci z 28. na 29.3.2014 bolo vykradnuté pohostinstvo v obci. Pri vykradnutí boli poškodené
dvere do pohostinstva a rozbité okno do kultúrneho domu. Starostka obce ihneď 29.3.2014
nahlásila túto škodovú udalosť poisťovni, vzhľadom na to, že budova kultúrneho domu, kde
sa nachádza aj pohostinstvo je vlastníctvom obce. Poistná zmluva neumožňuje uhradenie
škody a to z dôvodu, že pri budove nie je uvažované s krádežou a vnútorné zariadenie
v pohostinstve prevádzkovateľka nemala poistené (škoda na dverách by sa hradila z poistky
zariadenia, lebo dvere boli poškodené z dôvodu krádeže vnútorného zariadenia pohostinstva).
Prevádzkovateľka pohostinstva doručila na obecný úrad ponuku na nové bezpečnostné dvere
cca vo výške 1700 €. Obec pri rekonštrukciu pohostinstva zafinancovala osadenie
bezpečnostných dverí, na základe požiadavky prevádzkovateľky, odôvodnenej tým, že je to
potrebné z dôvodu uzavretia poistky na zariadenie pohostinstva. Poistku však neuzavrela.
Obec nemá dôvod financovať ďalšie bezpečnostné dvere, ktoré budú zabezpečovať majetok
prevádzkovateľky pohostinstva. Prevádzkovateľka pohostinstva následne navrhla, že si dvere
zaplatí sama s tým, aby obec uhradila alikôtnu časť ako za klasické plastové dvere. Na
základe rokovania poslancov, bolo prijaté stanovisko, že nové dvere si zabezpečí
prevádzkovateľka pohostinstva sama, lebo obec dvere v rámci rekonštrukcie zabezpečila a
prevádzkovateľka je zodpovedná za odovzdané priestory. Je jej chyba že nemala uzatvorenú
poistnú zmluvu, z ktorej by mohla byť uhradená škoda na dverách spôsobená pri vykradnutí
pohostinstva. Odporúčame, aby si vnútorné zariadenie pohostinstva ošetrila poistnou zmluvou,
ktorá by mohla v budúcnosti pokryť takéto udalosti.
14.Zmluva o prevode vlastníctva parc. č. 294/44 – 6 m2

Nová miestna komunikácia v rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci
Opatovce“ sa nachádza aj na parcele reg „C“ číslo 294/44, orná pôda 24 m2, LV č. 660, k.ú.
Opatovce, kde v podiele 1/4 (čo predstavuje 6 m2 ) je neznámy vlastník, správca Slovenský
pozemkový fond Bratislava. Obec Opatovce podala žiadosť o vysporiadanie uvedeného
podielu na SPZ. Žiadosť obce Opatovce bola SPF vybavená kladne a SPF zaslal návrh kúpnej
zmluvy. Kúpna cena predstavuje finančnú čiastku 90 €, 71 € tvoria náklady za správny
poplatok na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností a poštové poplatky.
(Uznesenie č. 23/2013 zo 17.04.2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpu pozemku CKN parc. č. 294/44 o výmere 24 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 660,
k.ú. Opatovce, v podiele 1/4 čo predstavuje 6 m2 od SPF Bratislava, správcu uvedeného
podielu.)
15.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Dňa 24.03.2014 doručil Lukáš Marcinát na Obecný úrad Opatovce žiadosť o ukončenie
nájmu dohodou na nájomný byt č. 2 v bytovom dome č. 66 ku dňu 30.04.2014. Obec
o uvoľnení bytu informovala na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce. Dňa
01.04.2014 doručil žiadosť o pridelenie nájomného bytu Peter Koubík.
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 16.04.2014 posúdila žiadosť
o pridelenie nájomného bytu doručenú na Obecný úrad v Opatovciach.
Doručená žiadosť: Peter Koubík
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila žiadosť z hľadiska úplnosti, správnosti a
dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu. Žiadateľ spĺňa podmienky na pridelenie
nájomného bytu a jeho žiadosť bude vybavená kladne.



15a.Kúpna zmluva na pozemok EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce na prípravu IBV –
schválenie
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a nákup pozemku EKN parc.č. 416, k.ú. Opatovce, za
účelom prípravy pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle schváleného
Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2.
Celkom kúpna cena predstavuje sumu:
EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Mgr. Ľudmila Slávková 1/4, čo predstavuje 146,00 m2 = 1825,00 €
15b.Menovanie komisie obecného zastupiteľstva v Opatovciach na ochranu verejného

záujmu, voľba predsedu - zmena
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je potrebné menovať komisiu 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.
Uznesením č. 5/2011 boli do tejto komisie zvolení: Mgr. Iveta Mondeková – ĽS – HZDS, Ing.
Patrik Bulko – NEKA, Ing. František Dohál – KDH. Za predsedu komisie bola zvolená Mgr.
Iveta Mondeková.
Vzhľadom na to, že došlo ku zmene a Ing. František Dohál, a Ing. Patrik Bulko už
nezastávajú funkciu poslanca OcZ, je potrebné menovať komisiu, aby spĺňala podmienky
hore uvedeného zákona:
Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce – Ľudová strana HZDS
Viera Bulková, poslankyňa OcZ - KDH
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ - KDH
Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ - KDH
Ing. Veronika Horňáková, poslankyňa OcZ – KDH
Návrh: Mgr. Iveta Mondeková – predsedkyňa komisie
16.Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 16.04.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Viera Bulková

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Ing. Richard Bulko ......................................



Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 16.04.2014

Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpnu zmluvu na nákup pozemku Obcou Opatovce od vlastníkov:
Miloslav Horňák,
CKN č. 75/2 o výmere 13 m2 druh orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce, okres Trenčín,
odčlenená z EKN parc. č. 421/2 o výmere 296 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
okr. Trenčín, zapísané na LV č. 497, vedeného na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny
odbor,
Tomáš Chorvát,
CKN č. 75/3 o výmere 5 m2 druh orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce, okres Trenčín,
odčlenená z EKN parc. č. 420/1 o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, okr.
Trenčín, zapísané na LV č. 496, vedeného na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, za
kúpnu cenu:
CKN parc. č. 75/2 o výmere 13 m2 = 130 €
CKN parc. č. 75/3 o výmere 5 m2 = 50 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 180 €, slovom stoosemdesiat euro
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 10 €/m2.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

podiel 3/4 EKN parc. č. 418 k.ú. Opatovce, čo predstavuje 340,5 m2, preniesť do CKN
parcely s tým, že zostatok výmery pozemku podľa GP, bude odpredaný Jozefovi
Dohňanskému za cenu určenú dohodou
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

doplnenie Plánu stavebných prác na rok 2014 o demontáž akumulačných kachlí v DS
a osadenie 4 kusov elektrických konvektorov
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu o výsledku verejného obstarávania, podlimitná zákazka, výber dodávateľa na
inžinierske siete v rámci stavby „Miestna komunikácia a IS v obci Opatovce“ SO 203 -
Verejný vodovod, SO 204 – STL plynovod, SO 202 – Splašková kanalizácia.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

čerpanie rezervného fondu vo výške 60000 € na finančné pokrytie investičných akcií obce
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0



Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo
v y h l a s u j e

v zmysle §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Opatovce na deň 28.05.2014. Rozsah výkonu
funkcie hlavného kontrolóra – pracovný úväzok 1.5 týždenne (0,30 h/deň), ukončené
minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť. Náležitosti písomnej prihlášky na
funkciu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , bydlisko, kontaktné údaje (telefón , e-
mail), štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so spracovaním
údajov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Opatovce doručia svoje písomné prihlášky
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce“ najneskôr do 13.05.2014
(15,00 h.) na Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11 Trenč. Stankovce
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
informáciu o vypracovaní Trvalého finančného mechanizmu na podporu cyklodopravy
a cykloturistiky z úrovne MDVRR SR a projekte na úpravu cykloturistickej trasy z Trenčína
do Opatoviec po trase – telese hrádze rieky Váh podaného na TSK
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s KO a DSO na území obce Opatovce
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o vykradnutí pohostinstva z 28. na 29.3.2014
s c h v a ľ u j e

nové dvere do pohostinstva si zabezpečí prevádzkovateľka pohostinstva
o d p o r ú č a

aby si prevádzkovateľka vnútorné zariadenie pohostinstva ošetrila poistnou zmluvou, ktorá by
mohla v budúcnosti pokryť takéto udalosti.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2014
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 žiadateľa
na pridelenie nájomného bytu - Peter Koubík,
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpnu zmluvu na nákup pozemku Obcou Opatovce:
LV 359, EKN parc. č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce
v podiele:



Mgr. Ľudmila Slávková 1/4, čo predstavuje 146,00 m2 = 1825,00 €
Účelom nákupu pozemku je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce Opatovce.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h a ľ u j e

-členov Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu: Mgr. Iveta Mondeková,
Ing. Richard Bulko, Brigita Marcinátová,
-za predsedu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu Mgr. Ivetu
Mondekovú
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 16.04.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Viera Bulková

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Ing. Richard Bulko ......................................


