
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 11.06.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Veronika Horňáková, Viera Bulková
Zapisovateľka: Jana Vraždová
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce

Viera Bulková, poslankyňa OcZ
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Ing. Veronika Horňáková
Brigita Marcinátová, poslankyňa OcZ

Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,30 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie
6. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2014 – 2018
7. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
9. Záverečný účet obce Opatovce za rok 2013 – schválenie
10.Návrh na vyradenie majetku obce
11.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
12.Úprava cykloturistickej trasy Trenčín – Opatovce (po hrádzi rieky Váh)
13.Upozornenie prokurátora - informácia
14. VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
15. Osadenie kríža – návrh, realizácia
16. Stavba: Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – zahájenie stavby
17. Splašková kanalizácia v obci Opatovce – zahájenie stavby
18. Kúpa pozemku parc. EKN č. 419, k.ú. Opatovce, 26 m2, orná pôda
19. Predaj pozemkov pre IBV – návrh
20. Rôzne - bociani

- informácia o refundovaní nákladov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
21. 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: Jana Vraždová
Overovatelia zápisnice: Ing. Veronika Horňáková, Viera Bulková



3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený v bode rôzne: informácia o refundovaní
nákladov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, bol schválený.

4. Kontrola uznesenia
Na minulom zasadnutí OcZ neboli prijaté žiadne uznesenia, plnenie ktorých by bolo potrebné
kontrolovať.

5. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie
Predkladá starostka obce

V zmysle§11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov obecného zastupiteľstva
na celé volebné obdobie. Počet poslancov je stanovený v závislosti od počtu obyvateľov.
Naša obec v zmysle uvedeného zákona môže mať od 3 do 5 poslancov obecného
zastupiteľstva. Navrhujem aby poslanci schválili počet členov obecného zastupiteľstva na
ďalšie volebné obdobie – 5.

6. Schválenie úväzku starostu pre volebné obdobie 2014 – 2018
Predkladá starostka obce

V zmysle §11, odst.4, bod i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov má obecné zastupiteľstvo povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Schválenie úväzku starostu pred konaním
komunálnych volieb, je vlastne zabezpečenie , že víťaz volieb má zaručený rozsah výkonu
funkcie. V prípade, že víťazovi volieb nebude schválený úväzok vyhovovať , v zmysle §11,
odst.4, bod i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, môže
na jeho návrh obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu jeho funkcie počas funkčného
obdobia. V obci Opatovce bol rozsah výkonu funkcie starostu obce vždy na plný úväzok.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby OcZ schválilo úväzok starostu obce Opatovce na volené
obdobie 2014 -2018 na plný úväzok.

7. Schválenie platu starostu obce v zmysle zákona
Predkladá Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce

V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest („ďalej len zákon“) po ostatnej novele č. 154/2011 Z.z. s účinnosťou
od 1.6.2011 obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje (§4, ods.4
zákona) . Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona t.j. plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 alebo §4
ods. 7 zákona. Základný hrubý plat starostu môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až o 70 %.
Násobok podľa zákona je pre obce do 500 obyvateľov je 1,49. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov ŠÚ SR za rok 2013 je
824 €.
Vzhľadom na dlhodobo dosahované výsledky v hospodárení obce, zabezpečenie a realizáciu
investičných akcií, získavanie finančných prostriedkov, práce pri prezentácii, kultúre
a propagácii obce a celkový zodpovedný prístup k riešeniu potrieb obce a jej občanov,
navrhujem uznesenie OcZ v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

v zmysle §11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch



starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostke obce, ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1, bod 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Opatovce je 1,49 násobok zvýšený
o 25% v zmysle §4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
( 824 x 1,49 = 1227,76 + 306,94 = 1534,70 = 1540 €)

8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
Predkladá starostka obce

Spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. Považská Bystrica vykonala audit účtovnej závierky Obce
Opatovce k 31.12.2013. Podľa stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Opatovce
k 31.12.2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému
dátumu je v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového
hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, že nezistili vo
všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky
rozpočtového hospodárenia.

9. Záverečný účet obce Opatovce za rok 2013 – schválenie
Predkladá obce Jana Vraždová, účtovníčka obce

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec zostavila
rozpočet na rok 2013 podľa zákona ako prebytkový. Rozpočet bol riadne schválený obecným
zastupiteľstvom. V priebehu roka 2013 boli obecným zastupiteľstvom schválené dve zmeny
rozpočtu. Skutočné plnenie príjmov v roku 2013 predstavovalo 138857,55 €, skutočné
výdavky boli 135040,72 €. Výsledok hospodárenia za rok 2013, predstavuje čiastku 3688,42
€. Záverečný účet bol zverejnený v zmysle zákona na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce. K záverečnému účtu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie: schvaľuje záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Taktiež navrhujem schváliť použitie prebytku
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
Súčasťou záverečného účtu obce je aj hodnotiaca správa, v ktorej sa v zmysle schváleného
programového rozpočtu obce, hodnotí plnenie jednotlivých programov a podprogramov.

10.Návrh na vyradenie majetku obce
Predkladá starostka obce

Z dôvodu prehľadnosti postupu pri vyraďovaní majetku obce navrhujem schváliť Smernicu
vyraďovacej komisie, ktorá upravuje postup pri posudzovaní návrhov na vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce.
V zmysle schválenej Smernice vyraďovacej komisie navrhujem vymenovať nasledovných
členov vyraďovacej komisie: predseda komisie Mgr. Iveta Mondeková, členovia komisie
Ing. Veronika Horňáková, Ing. Richard Bulko.
Predkladá Mgr. Iveta Mondeková, predsedkyňa vyraďovacej komisie

V zmysle Inventarizačného zápisu zo dňa 16.01.2014 navrhujem vyradenie prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce - príloha zápisnice.
V zmysle predloženého návrhu starostky obce zo dňa 11.06.2014 navrhujem vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce - príloha zápisnice.



11.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Predkladá starostka obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16.04.2014 vyhlásilo 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. Na obecný úrad nebola doručená ani jedna
žiadosť – prihláška na uvedenú funkciu Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach opätovne
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 23.07.2014.
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 10.07.2014
(15,00 h.) na Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11 Trenč. Stankovce

12.Úprava cykloturistickej trasy Trenčín – Opatovce (po hrádzi rieky Váh)
Predkladá starostka obce

V rámci pripravovaných investícií TSK zameraných na cyklodopravu a cykloturisktiku je aj
vybudovanie cykloturostickej trasy úpravou ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh v úseku od
Opatoviec do Trenčína. Projekt bude financovaný cez TSK s dofinancovaním obce vo výške
5%. Zo strany obce je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu(PD) a vydanie
stavebného povolenia. Samotné dofinancovanie stavby budeme riešiť združením finančných
prostriedkov s mestom Trenčín, nakoľko cykloturistická trasa povedie aj ich katastrom.
Na základe prieskumu trhu boli predložené tri cenové ponuky na vypracovanie PD.
Najnižšiu cenu ponúkol v cenovej ponuke: Krupala, s.r.o., Bavlnárska 1797, Trenčín – 1250 €
bez DPH.

13.Upozornenie prokurátora – informácia
Predkladá starostka obce

Okresná prokuratúra Trenčín vykonala kontrolu VZN o verejných vodovodoch
a kanalizáciách. Obec Opatovce nemala VZN vypracované. Obec pri výkone samosprávy
zabezpečuje aj zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd. Obec môže vydať VZN,
v zmysle zákona o obecnom zriadení. Na základe uvedeného bolo zaslané na obec
upozornenie prokurátora, okresný prokurátor navrhol prijať opatrenia v podobe schválenia
VZN.

14. VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
Predkladá starostka obce

Obec Opatovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Opatovce č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Opatovce.Toto všeobecne záväzné
nariadenie upravuje:
1) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak to je nevyhnutné na



zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku;
2) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a
zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

15. Osadenie kríža – návrh, realizácia
Predkladá starostka obce

Z dôvodu budovania inžinierskych sietí na novej miestnej komunikácii bolo potrebné
zdemontovať kríž, ktorý sa nachádzal v trase komunikácie. Obec vybuduje kríž na novom
mieste. Na predložený návrh osadenia kríža bola vypracovaná cenová ponuka vo výške
692,20 €. Pred začatím prác bude geodetom vytýčené presné územie osadenia kríža.

16. Stavba: Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce – zahájenie stavby
Predkladá starostka obce

Dňa 5.5.2014 bola podpísaná Zmluva o dielo s vybraným dodávateľom stavby „Miestna
komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ pre SO 202 Splašková kanalizácia, SO 203
Verejný vodovod a SO 204 STL plynovod. Podľa zmluvy ukončenie prác je 180 dní od
odovzdania staveniska. Stavenisko bolo odovzdané dňa 15.05.2014. Na základe informácie
Ing. Mariána Sahúľa, riaditeľa dodávateľa stavby STAVEKO Nitra, stavba bude zahájená od
16.06.2014. Stavebný dozor na stavbe vykonáva Ing. Babál.

17. Splašková kanalizácia v obci Opatovce – zahájenie stavby
Predkladá starostka obce

Na základe informácie poskytnutej dnes 11.6.2014 Ing. Jozefom Bóňom, obchodným
riaditeľom dodávateľa stavby splaškovej kanalizácie v našej obci INPEK, s.r.o. Nitra, stavba
kanalizácie bude z dôvodu konania Festivalu POHODA zahájená 14.7.2014.

18. Kúpa pozemku parc. EKN č. 419, k.ú. Opatovce, 26 m2, orná pôda
Predkladá starostka obce

Pri vysporiadavaní pozemkov pod novú miestnu komunikáciu podľa geometrického plánu
zostalo z pôvodnej parcely EKN č. 419, orná pôda nevysporiadaných 26 m2. Vzhľadom na
prípravu stavebných pozemkov je nutné vysporiadať uvedenú parcelu odkúpením od
vlastníkov:
Miloslav Horňák 2/32 = 1,60 m2 = 20,00 €
Štefan Horňák 8/64 = 3,25 m2 = 40,62 €
Beáta Medvedíková 8/64 = 3,25 m2 = 40,62 €
Margita Ježíková 1/32 = 0,80 m2 = 10,00 €
Mária Reháková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
Ing. Katarína Reháková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
Marta Vlnková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
Mária Bulková 2/32 = 1,60 m2 = 20,00 €
Ján Horňák 1/4 = 6,50 m2 = 81,25 €
František Ježík 1/32 = 0,80 m2 = 10,00 €
Ing. Ľubomír Bulko 2/32 = 1,6 0m2 = 20,00 €
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2. Celkom
kúpna cena predstavuje sumu: 324,99 €, slovom tristodvadsaťštyri euro a 99 centov.

19. Predaj pozemkov pre IBV – návrh
Predkladá starostka obce

Obec Opatovce eviduje ku dnešnému dňu 20 žiadostí o stavebný pozemok. Je potrebné
schváliť systém prideľovania SP . Obec bude mať k dispozícii 4 stavebné pozemky. Taktiež je



potrebné schváliť cenu za m2 pri predaji pozemkov. Cena musí zohľadňovať náklady obce na
vybudovanie inžinierskych sietí, nákup pozemkov a s tým spojených administratívnych
poplatkov.

20. Rôzne – bociani
- informácia o refundovaní nákladov v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce

Predkladá starostka obce

Aj v tomto roku neostalo bocianie hniezdo prázdne. Vzhľadom na to, že pod takýmto
hniezdom sa nedá plocha využívať na žiadny účel navrhujem finančnú čiastku 33 EUR,
slovom tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pre pani M.
Marchotovej
Dňa 12.05.2014 nám boli refundované náklady na projekt cezhraničnej spolupráce „Z
Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ v celkovej výške 17763,01 €.

21. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 11.06.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Veronika Horňáková .....................................

Viera Bulková ......................................

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach



konaného dňa 11.06.2014 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

počet - päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach pre volebné obdobie 2014 –
2018
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

úväzok starostu obce Opatovce na volebné obdobie 2014 -2018 na plný úväzok
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo
na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e

podľa §5 odst.2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.07.2014 plat starostky obce v sume,
ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 25 % t.j. na sumu 1540 €
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 33/2014
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 31.12.2013
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

- záverečný účet obce Opatovce a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad,
- použitie prebytku v sume 3688,42 € €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : tvorba rezervného fondu 3688,42 €
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Smernicu vyraďovacej komisie
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

členov vyraďovacej komisie: predseda komisie Mgr. Iveta Mondeková, členovia komisie
Ing. Veronika Horňáková, Ing. Richard Bulko
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce v zmysle Inventarizačného zápisu
zo dňa 16.01.2014



hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce v zmysle Návrhu starostky obce
zo dňa 11.06.2014
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 39/2014
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 23.07.2014 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 10.07.2014
(15,00 h.) na Obecný úrad Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11 Trenč. Stankovce
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

výber dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie „Úprava ľavobrežnej koruny
hrádze rieky Váh v úseku od Opatoviec do Trenčína - cykloturistická trasa“ :
Krupala, s.r.o., Bavlnárska 1797, Trenčín – 1250 € bez DPH.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

upozornenie prokurátora na vydanie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

vybudovanie kríža na novom mieste v zmysle predloženej cenovej ponuky od FERO s.r.o.
Veľké Bierovce vo výške 692,20 €
za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo



s c h v a ľ u j e
kúpnu zmluvu na nákup pozemkuObcou Opatovce:
LV 365, EKN parc. č. 419 o výmere 26 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Účastník právneho vzťahu:
6. Miloslav Horňák 2/32 = 1,60 m2 = 20,00 €
7. Štefan Horňák 8/64 = 3,25 m2 = 40,62 €
8. Beáta Medvedíková 8/64 = 3,25 m2 = 40,62 €
9. Margita Ježíková 1/32 = 0,80 m2 = 10,00 €
10. Mária Reháková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
11. Ing. Katarína Reháková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
12. Marta Vlnková 8/96 = 2,20 m2 = 27,50 €
13. Mária Bulková 2/32 = 1,60 m2 = 20,00 €
14. Ján Horňák 1/4 = 6,50 m2 = 81,25 €
15. František Ježík 1/32 = 0,80 m2 = 10,00 €
17. Ing. Ľubomír Bulko 2/32 = 1,6 0m2 = 20,00 €
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2. Celkom
kúpna cena predstavuje sumu: 324,99 €, slovom tristodvadsaťštyri euro a 99 centov.
za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č.45 /2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

cenu na predaj pozemkov pre individuálnu bytový výstavbu 40 €/m2

hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č.46 /2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

postup pri prideľovaní stavebných pozemkov na základe podanej žiadosti nasledovne:
- pôvodný vlastníci pozemkov, ktorí majú podanú žiadosť o stavebný pozemok

k dnešnému dňu t.j. k 11.06.2014
- žiadosti v chronologickom poradí, ako boli doručené na obecný úrad

hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č.47 /2014
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

finančnú čiastku 33 EUR, slovom tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo
v záhrade pani M. Marchotovej
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 11.06.2014

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. Veronika Horňáková .....................................

Viera Bulková ......................................


