
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 05.08.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Richar Bulko, Ing. Benjamín Vasko
Zapisovateľka: Monika Ernestová

Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Eduard Slávka, poslanec OcZ
Ing. Benjamín Vasko

Neprítomní poslanci: 0
Ospravedlnení poslanci: 0

Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,30 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
6. Schválenie prevodu financií z rezervného fondu na investičné akcie
7. Zápisnica zo zasadnutia Komisie OcZ pre bývanie
8. Nájomná zmluva na novovybudovaný STL plynovod
9. Kúpa pozemkov pre prípravu IBV – kúpne zmluvy
10. Žiadosť o poskytnutie úveru na investíciu – Rekonštrukcia MK Záhumnie
10a.Program rozvoja obce do roku 2023
10b.Okresná prokuratúra Trenčín - podnet
11. Rôzne

- informácia o konaných podujatiach
- Ministerstvo vnútra SR – prezentácia Mikroregiónu Inovec
- Ing. Matej Tinka TSK
- MAS Inovec

12. Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, starostka obce otvorila
zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Monika Ernestová
Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bulko, Ing. Benjamín Vasko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 10a.Program rozvoja obce do roku 2023,
10b.Okresná prokuratúra Trenčín – podnet, v bode Rôzne - Ministerstvo vnútra SR –
prezentácia Mikroregiónu Inovec, Ing. Matej Tinka TSK , MAS Inovec, bol schválený.



4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo
u k ľ a d á s t a r o s t k e o b c e

pripraviť pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu v časti k.ú. pri kríži na
novovybudovanej miestnej komunikácii

Na základe prijatého uznesenia bol vypracovaný geometrický plán na odkúpenie príslušných

pozemkov. Boli oslovení vlastníci týchto pozemkov, s ponukou na odkúpenie. Všetci dotknutí

vlastníci podpísali súhlas s odkúpením, jeden vlastník mal požiadavku, (nakoľko jeho

vlastníctvo v predmetných pozemkoch predstavuje výmeru 598,5 m2), na kúpu pozemku na

IBV za podmienky, že výmeru vo svojom vlastníctve bude nakupovať za cenu predaja.

Vzhľadom na to, že obec potrebuje získať financie na krytie investičných nákladov na

rekonštrukciu miestnej komunikácie a v minulosti OcZ už takúto podmienku predávajúceho

akceptovalo, malo by OcZ aj v tomto prípade pri schvaľovaní zmluvy akceptovať uvedenú

požiadavku.

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo

u k ľ a d á s t a r o s t k e o b c e

v zmysle stavebného zákona vybaviť územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre
vybudovanie spevnenej plochy pri viacúčelovom športovom ihrisku v Opatovciach

V zmysle stavebného zákona bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavbu

„Spevnená plocha pre športovo-kultúrne účely pri viacúčelovom športovom ihrisku obce

Opatovce“, na predmetnú stavbu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, a Stavebné

povolenie. Momentálne je pripravovaná kolaudácia stavby.

5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole - predkladá hlavná kontrolórka obce
Dňa 01.07. 2015 som vykonala následnú finančnú kontrolu na Obecnom úrade v Opatovciach,
za prítomnosti pani starostky Janky Horňákovej a pracovníčky Janky Vraždovej.
Prekontrolované doklady: došlé faktúry, pokladničné doklady.
Pri kontrolovaných dokladoch nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov.

6. Schválenie prevodu financií z rezervného fondu na investičné akcie – predkladá
hlavná kontrolórka
Z dôvodu finančného zabezpečenia investičnej akcie rekonštrukcie miestnej komunikácie, je
potrebné schváliť prevod financií vo výške 8500 € z rezervného fondu, ktoré budú použité na
krytie uvedenej investície.

7. Zápisnica zo zasadnutia Komisie OcZ pre bývanie – predkladá Mgr. Iveta Mondeková,
predseda Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie na svojom zasadnutí 24.07.2015 posúdila žiadosť
o pridelenie nájomného bytu, doručenú na Obecný úrad v Opatovciach od J. Mikušovej.
Komisia OcZ v Opatovciach pre bývanie posúdila žiadosť z hľadiska úplnosti, správnosti a
dodržania podmienok na pridelenie nájomného bytu. Žiadateľka spĺňa podmienky na
pridelenie nájomného bytu a jej žiadosť bude vybavená kladne.

8. Nájomná zmluva na novovybudovaný STL plynovod – bude predložená na
nasledujúcom zasadnutí OcZ.



9. Kúpa pozemkov pre prípravu IBV – kúpne zmluvy – predkladá starostka obce
Na základe uznesenia 49/2015 predkladám na schválenie Kúpnu zmluvu na odkúpenie
pozemkov pre prípravu IBV.
Predávajúci Jozef Mondek, Ivan Javoš Ing. a Miroslav Porubský sú podielovými vlastníkmi
nehnuteľnosti EKN parc. č. 141/2 o výmere 256 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce.
Z uvedenej EKN parc. č. 141/2 boli odčlenené Geometrickým plánom číslo 46024620-05-15,
úradne overeným na Okresnom úrade v Trenčíne, katastrálny odbor dňa 09.07.2015 pod
číslom 812/2015, parcely CKN č. 294/70 o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce, CKN č. 294/73 o výmere 130 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, CKN č.
294/76 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, ktoré sú predmetom kúpy.
Predávajúci Jozef Mondek a Anna Mondeková sú podielovými vlastníkmi nehnuteľnosti EKN
parc. č. 142/2 o výmere 628 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce.
Z uvedenej EKN parc. č. 142/2 boli odčlenené Geometrickým plánom číslo 46024620-05-15,
úradne overeným na Okresnom úrade v Trenčíne, katastrálny odbor dňa 09.07.2015 pod
číslom 812/2015, parcely CKN č. 294/69 o výmere 101 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce,
CKN č. 294/72 o výmere 263 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, CKN č. 294/75
o výmere 220 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, ktoré sú premetom kúpy.
Predávajúci Magdaléna Škúciová, Ján Šulek, Milan Adaška, Ján Blaško sú podielovými
vlastníkmi nehnuteľnosti EKN parc. č. 143 o výmere 1282 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce. Z uvedenej EKN parc. č. 143 boli odčlenené Geometrickým plánom číslo
46024620-05-15, úradne overeným na Okresnom úrade v Trenčíne, katastrálny odbor dňa
09.07.2015 pod číslom 812/2015, parcely CKN č. 294/68 o výmere 45 m2, druh pozemku
orná pôda, k.ú. Opatovce, CKN č. 294/71 o výmere 163 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú.
Opatovce, CKN č. 294/74 o výmere 158 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce, ktoré sú
predmetom kúpy. Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán
v hodnote 12,50 €/m2.
Celková kúpna cena 14 469,42 €.
Odkúpením uvedených pozemkov vytvoríme možnosť pre IBV a tým bude táto časť územia
obce podľa schváleného Územného plánu obce naplnená.

10. Žiadosť o poskytnutie úveru na investíciu – Rekonštrukcia MK Záhumnie
Na základe uznesenia OcZ 43/2015 a 44/2015 obec podpísala Zmluvu o dielo na
Rekonštrukciu miestnej komunikácie Záhumnie s vysúťaženým dodávateľom, Cesty Nitra, a.s.
Taktiež obec jednorazovo vyrovnala úver v Prima banke Slovensko, a.s. V mesiaci august
2015 obec vysporiada finančnú pomoc od TVK, a.s., ktorá bola poskytnutá na vybudovanie
kanalizácie splaškovej na novej miestnej komunikácii. To znamená, že v mesiaci august 2015
bude mať obec Opatovce dlh na 0. Vzhľadom na financovanie hore uvedenej rekonštrukcie
miestnej komunikácie, je potrebné pristúpiť k schváleniu úveru, účelovo zaviazaného na túto
investičnú akciu. Na základe prieskumu možností a podmienok poskytnutia úveru navrhujem,
aby obce schválila prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Úver vo
výške 90 000 € rešpektuje rozpočtové pravidlá obce a spolu s finančnými prostriedkami, ktoré
obec získa predajom pozemkov pre IBV a rezervným fondom, pokryje financie potrebné
v roku 2015 na uvedenú investíciu rekonštrukcie miestnej komunikácie.

10a.Program rozvoja obce do roku 2023
S pozvánkou na zasadnutie OcZ, Vám bol zaslaný aj materiál – Program rozvoja obce
Opatovce do roku 2023. Materiál vychádza z analýzy potrieb riešenia jednotlivých oblastí v
našej obci. Jedná sa o oblasť občianskej vybavenosti, trvalo udržateľné ekonomické využitie



vnútorných zdrojov obce, zvyšovanie kvality života. V predloženom materiály sa nachádzajú
všetky aktivity, ktoré by obec potrebovala riešiť v období do roku 2023. Samozrejme všetko
bude závisieť o možnosti financovania jednotlivých aktivít, od možnosti čerpania finančných
prostriedkov v rámci programov EÚ.
10b.Okresná prokuratúra Trenčín – podnet
Dňa 03.07.2015 boli na Obecný úrad doručené z Okresnej prokuratúry dva podnety –
vyžiadanie písomných materiálov:
1. podnet na preskúmanie postupu OcZ v Opatovciach pri prijímaní uznesenia č 50/2015 zo
dňa 10.06.2015.
Jedná sa o uznesenie, ktorým OcZ uložilo starostke obce, v zmysle stavebného zákona
vybaviť územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre vybudovanie spevnenej plochy pri
viacúčelovom športovom ihrisku v Opatovciach. Dňa 08.07.2015 bol príslušný písomný
materiál zaslaný na Okresnú prokuratúru v Trenčíne.

2. podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia OcZ v Opatovciach č. 45/2015 zo dňa
10.06.2015.
Jedná sa o uznesenie, ktorým OcZ, v zmysle §9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo Kúpnu zmluvu č. 2015/5/K, medzi
Obcou Opatovce, ako predávajúcim a kupujúcimi Romanom Chorvátom a Ingrid
Chorvátovou, na nehnuteľnosť EKN parc.č. 604/6, o výmere 27 m2, druh pozemku ostatné
plochy, k.ú. Opatovce, kúpna cena 12,50 €/ m2 . Dňa 08.07.2015 bol príslušný písomný
materiál zaslaný na Okresnú prokuratúru v Trenčíne.

Do dnešného dňa sme od Okresnej prokuratúry nedostali informáciu, že by OcZ
v Opatovciach pri prijímaní uvedených uznesení pochybylo.

11. Rôzne

Informácia o konaných podujatiach - v nedeľu 19. júla 2015 sme sa stretli v areáli pri
športovom ihrisku v Opatovciach na podujatí, na ktorom sa predstavili Spevácke súbory
Opatovčan z Opatoviec a Stoprounští vinaři z našej partnerskej obce na Morave Boršice. Po
vystúpení spevákov zaujala pódium Dychová hudba Lieskované z Moravského Lieskového.
Popoludnie plné spevu a hudby prinieslo všetkým bohatý kultúrny zážitok, aj keď, asi
z dôvodu veľmi horúceho počasia, účasť na podujatí bola malá. Čo sa dá robiť, usporiadateľ
môže všetko objednať okrem počasia, to sa „zatiaľ“ nedá. Navrhujem urobiť dotazníkový
prieskum medzi obyvateľmi obce, o aké kultúrno-spoločenské podujatia by mali záujem
a podľa výsledku prieskumu naplánovať aktivity obce v tejto oblasti.

Ministerstvo vnútra SR – prezentácia Mikroregiónu Inovec – v dňoch 29.6.-2.7.2015 sa
uskutočnil v Trenčianskom samosprávnom kraji seminár Príklady fungovania verejnej správy
v SR, ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra SR za účasti bavorskej a slovenskej delegácie.
V rámci seminára sa uskutočnila aj návšteva Trenčianskej Turnej, kde sa prezentovala činnosť
Mikroregiónu Inovec, ako forma medziobecnej spolupráce.

Ing. Matej Tinka TSK – odchádza z miesta na TSK, bol tým, ktorý mal na starosti Vážskú
cyklotrasu, a odviedol kus veľmi užitočnej práce, dúfame, že jeho práca nezapadne prachom
a nájdu sa ďalší, ktorí budú pokračovať. Ing. Tinkovi prajeme v pôsobení na novom mieste
veľa úspechov.

MAS Inovec – 27.07.2015 podala žiadosť o finančný príspevok na vypracovanie Stratégie
rozvoja územia MAS. Stratégia je dôležitým dokumentom, do prípravy sa zapoja aj občania
formou dotazníkov.



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

V Opatovciach, dňa 05.08.2015

Janka Horňáková

starostka obce
Zapísala: Monika Ernestová

Overovatelia: Ing. Richar Bulko ......................................

Ing. Benjamín Vasko.....................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach



konaného dňa 05.08.2015 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

postupovať v zmysle predloženej kontroly uznesenia č. 49/2015
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

prevod financií vo výške 8500 € z rezervného fondu, ktoré budú použité na krytie investície
rekonštrukcie miestnej komunikácie
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 55/2015
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 žiadateľky
na pridelenie nájomného bytu, jej žiadosť bude vybavená kladne.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpnu cenu 12,50 €/m2 stanovenú dohodou zmluvných strán na pozemky:
CKN č. 294/70 o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/73 o výmere 130 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/76 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/69 o výmere 101 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/72 o výmere 263 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/75 o výmere 220 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/68 o výmere 45 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/71 o výmere 163 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce,
CKN č. 294/74 o výmere 158 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce
EKN č. 142/2 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

kúpnu zmluvu na nákup pozemkov, odčlenených Geometrickým plánom číslo 46024620-05-15,
vypracovaným: Ing. Matej Forgáč Geodetická kancelária, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,



úradne overeným na Okresnom úrade v Trenčíne, katastrálny odbor dňa 09.07.2015 pod
číslom 812/2015, Obcou Opatovce:
CKN č. 294/70 o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 1/4 čo predstavuje 19,75 m2 = 246,88 €
Ivan Javoš Ing. 1/4 čo predstavuje 19,75 m2 = 246,88 €
Miroslav Porubský 1/4 čo predstavuje 19,75 m2 = 246,88 €
CKN č. 294/73 o výmere 130 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 1/4 čo predstavuje 32,50 m2 = 406,25 €
Ivan Javoš Ing. 1/4 čo predstavuje 32,50 m2 = 406,25 €
Miroslav Porubský 1/4 čo predstavuje 32,50 m2 = 406,25 €
CKN č. 294/76 o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 1/4 čo predstavuje 2,25 m2 = 28,13 €
Ivan Javoš Ing. 1/4 čo predstavuje 2,25 m2 = 28,13 €
Miroslav Porubský 1/4 čo predstavuje 2,25 m2 = 28,13 €
CKN č. 294/69 o výmere 101 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 13/15 čo predstavuje 87,50 m2 = 1 093,75 €
Anna Mondeková 2/15 čo predstavuje 13,50 m2 = 168,75 €
CKN č. 294/72 o výmere 263 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 13/15 čo predstavuje 228 m2 = 2 850,00 €
Anna Mondeková 2/15 čo predstavuje 35 m2 = 437,50 €
CKN č. 294/75 o výmere 220 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 13/15 čo predstavuje 190,50 m2 = 2 381,25 €
Anna Mondeková 2/15 čo predstavuje 29,50 m2 = 368,75 €
EKN č. 142/2 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Jozef Mondek 13/15 čo predstavuje 38,00 m2 = 475,00 €
Anna Mondeková 2/15 čo predstavuje 6,00 m2 = 75,00 €
CKN č. 294/68 o výmere 45 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Magdaléna Škúciová 1/4 čo predstavuje 11,25 m2 = 140,63 €
Ján Šulek 1/4 čo predstavuje 11,25 m2 = 140,63 €
Milan Adaška 1/4 čo predstavuje 11,25 m2 = 140,63 €
Ján Blaško 1/4 čo predstavuje 11,25 m2 = 140,63 €
CKN č. 294/71 o výmere 163 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Magdaléna Škúciová 1/4 čo predstavuje 40,75 m2 = 509,38 €
Ján Šulek 1/4 čo predstavuje 40,75 m2 = 509,38 €
Milan Adaška 1/4 čo predstavuje 40,75 m2= 509,38 €
Ján Blaško 1/4 čo predstavuje 40,75 m2= 509,38 €
CKN č. 294/74 o výmere 158 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele:
Magdaléna Škúciová 1/4 čo predstavuje 39,50 m2= 493,75 €
Ján Šulek 1/4 čo predstavuje 39,50 m2= 493,75 €
Milan Adaška 1/4 čo predstavuje 39,50 m2= 493,75 €
Ján Blaško 1/4 čo predstavuje 39,50 m2= 493,75 €

Celková kúpna cena pre jednotlivých predávajúcich:
Jozef Mondek (predávajúci č.1) 7 481,26 €
Ivan Javoš Ing. (predávajúci č.2) 681,26 €
Miroslav Porubský (predávajúci č.3) 681,26 €
Anna Mondeková (predávajúci č.4) 1 050,00 €
Magdaléna Škúciová (predávajúci č.5) 1 143,76 €
Ján Šulek (predávajúci č.6) 1 143,76 €
Milan Adaška (predávajúci č.7) 1 143,76 €



Ján Blaško (predávajúci č.8) 1 143,76 €
Kúpna cena celkom: 14 469,42 €

Účelom nákupu pozemkov je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce Opatovce.
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

1.prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške: 90 000 EUR na
financovanie investičnej akcie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci
Opatovce za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.
2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce.
hlasovanie: za – 4 proti – 0 zdržal sa – 1 Eduard Slávka

Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Program rozvoja obce Opatovce do roku 2023
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o podaných podnetoch na preskúmanie uznesení OcZ.
hlasovanie: za –5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 05.08.2015

Janka Horňáková

starostka obce
Zapísala: Monika Ernestová

Overovatelia: Ing. Richard Bulko .....................................

Ing. Benjamín Vasko.....................................


