
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 21.09.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach 
  
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce 
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Ing. Benjamín Vasko 
Zapisovateľka: Jana Vraždová 
 
Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky 
                      Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ   
                                 Monika Ernestová, poslankyňa OcZ 
                                 Eduard Slávka, poslanec OcZ  
                                 Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ  
Neprítomní poslanci: - 
Ospravedlnení poslanci: - 
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 19,10 h. 
 
Program zasadnutia: 
1.   Otvorenie zasadnutia  
2.   Určenie overovateľov zápisnice 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
4.   Kontrola uznesenia 
5.   Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole 
6.   Rozpočtové opatrenie č. 3 
7.   Nenávratný finančný príspevok - bociáni  
8.   Zmeny a doplnok č. 1 ÚPN Obce Opatovce 
9.   Vysporiadanie pozemku – predaj podľa §9a, ods. 8, pís. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
10. VZN č. 5/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, 

spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp 
11. Verejné osvetlenia – informácia 
11a.Nenávratný finančný príspevok na podujatie (hodová zábava) žiadosť  
12. Rôzne: 
     -  Agrokomplex 2016 – účasť MAS Inovec 
     -  Jednota dôchodcov – informácia o realizovaných aktivitách 
     -  Spevácky súbor Opatovčan – informácia o účinkovaní súboru 
     -  DHZ Opatovce – informácia o činnosti 
13. 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: Jana Vraždová 
Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bulko, Ing. Benjamín Vasko 
3.   Schválenie programu zasadnutia 
Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 11a – Nenávratný finančný príspevok 
na podujatie (hodová zábava) žiadosť, bol schválený. 
4.   Kontrola uznesenia  – predkladá hlavná kontrolórka obce 
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 15.06.2016 mali formu berie na vedomie a schvaľuje. 



5.   Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole – predkladá hlavná kontrolórka obce 
Dňa 11.08.2016 som vykonala následnú finančnú kontrolu na Obecnom úrade v Opatovciach, 
za prítomnosti pani starostky Janky Horňákovej. 
Prekontrolované doklady: 
Bola vykonaná riadna kontrola príjmových a výdavkových dokladov kontrolované za obdobie 
január až jún 2016. 
Uvedené  doklady nemali zistené žiadne nedostatky a spĺňajú všetky náležitosti, nebolo 
zistené porušenie záväzných, právnych a interných predpisov. 
Dňa 21.09.2016 som vykonala kontrolu Spisového obalu: Vylievanie fekálií. 
Dňa 27.04.2016 boli zaslané žiadosti plus fotodokumentácia na Okresný úrad TN, Odbor 
starostlivosti o ŽP, ten postúpil žiadosť na SIŽP v Žiline na prešetrenie skutočnosti a 
doriešení problému s vylievaním fekálií z chovu ošípaných PD TN – Soblahov, Farma 
Opatovce na jedno miesto, kde vzniká „jazero“. 
Dňa 11.05.2016 bola vykonaná kontrola zo strany inšpekcie na danej lokalite za prítomnosti 
zástupcu prevádzkovateľa (PD Soblahov) a pani starostky obce Opatovce, Prevádzkovateľ 
nevykonal aplikáciu hnojovice v súlade s hnojným plánom 

Prevádzkovateľ sa zaviazal vykonať sanáciu znečisteného miesta po zbere repky olejnej na 

susednej parcele cca 5.7. - 20.7.2016, v závislosti od zrelosti repky a počasia. Z uvedeného 

znečisteného miesta („starého hnojiska“) vyberie všetku slamu, tuhé prípadne tekuté zvyšky 

hnojovice a následne ich rozmetá po repkovom strnisku a ihneď zaorie. Následne vzniknutú 

jamu posype vápnom, zavezie ornicou a podseje lucernou. 
Z kontroly inšpekcie vyplynulo, že podnet zo strany obce bol opodstatnený. 
Dňa 27.7.2016 na základe opätovnej kontroly zo strany obce a obhliadky miesta, bol zaslaný z 
Obce mail s fotodokumentáciou na SIZP p. Kadikovej Zuzane, ako si plní povinnosť PD 
Trenčín – Soblahov, čo sa týka sanácie znečisteného miesta hnojovicou. Znečistené miesto 
nevybral, neposypal vápnom a to čo tam naváža určite nie je orná pôda. 
Dňa 1.8.2016 bola mailová správa z adresy p. Kadikovej prečítaná. 
Dňa 12.09.2016 po ďalšej obhliadke, zo strany kontrolórky obce bolo zistené nasledovné: 

hnojovica ani tekuté zvyšky neboli vybrané, rozmetané na parcelu po repke. Pracovníci PD 

Trenčín - Soblahov dňa 03.08.2016 iba rozhrnuli navezenú suť so zeminou a zvyškami 

betónov na hnojisko. Ďalšie realizácie sanácie pozemku zo strany Farmy Opatovce neboli 

uskutočnené, miesto zarastá burinou a náletovými rastlinami. Prikladáme fotodokumentáciu. 
Navrhujem opatrenie: Naplánovať presný - denný harmonogram prác a následnej 
kontroly poverenou osobou zo strany obce (starostka, poslanci OcZ, hlavná kontrolórka, 
zamestnanci obce). Vykonať zápis + fotodokumentáciu vykonaných prác. 
6.   Rozpočtové opatrenie č. 3 – predkladá hlavná kontrolórka obce 
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2016 predstavuje 110480€, návrh na 3. zmenu rozpočtu 
predstavuje 570€, 3. zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje 117810€. 
Finančné operácie príjmové -  rozpočet na rok 2016 predstavuje 90000€, návrh na 3. zmenu 
rozpočtu predstavuje 3000€, 3. zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje 127000€. 
PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet 244810€. 
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2016 predstavuje 96260€, návrh na 3. zmenu rozpočtu 
predstavuje 2720€, 3. zmena rozpočtu na rok 2016 predstavuje 111313€. 
 Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2016 predstavuje 10800€, návrh na 3. zmenu 
rozpočtu predstavuje 1500€, 3. zmena rozpočtu predstavuje 12300€. 
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet 242673€. 
Vzhľadom k tomu, že obec plánuje zmenu plánovaných výdavkov obce, s cieľom plniť 
zámery a ciele obce a odhady príjmov obce, navrhujem schválenie návrhu rozpočtového 
opatrenia. 
 



7.   Nenávratný finančný príspevok - bociáni – predkladá starostka obce 
Aj tento rok sa tešíme z príletu našich bocianov. Hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej ani 
tento rok nebolo prázdne a tak ako po minulé roky navrhujem kompenzáciu za to, že určitú 
výmeru záhrady nie je možné z dôvodu hniezda užívať.   
8.   Zmeny a doplnok č. 1 ÚPN Obce Opatovce – predkladá starostka obce 
Hlavným dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č.1 k územnému plánu obce Opatovce              
(ďalej ZaD č.1 UPN-O Opatovce ) sú žiadosti občanov a obce - ako obstarávateľa  
územnoplánovacej dokumentácie - o novú výstavbu IBV, HBV a definovanie územia pre  
príslušnú technickú infraštruktúru k obytným plochám. Tiež požiadavky na doplnenie 
občianskej vybavenosti v lokalite športu, definovanie trasy cesty III. triedy, ktorá spojí obec 
Opatovce s mestom Trenčín a zapracovanie trasy novej regionálnej cyklistickej trasy. Proces 
obstarávania ZaD č.1 UPN-O Opatovce zabezpečuje Ing. Marta Slámková, odborne spôsobilá 
osoba pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a stavebného zákona 
č.50/1976 a jeho noviel. Hlavným riešiteľom ZaD č.1 UPN-O Opatovce je Ing. arch. Zdena 
Brzá, autorizovaný architekt SKA  a kolektív autorov. Ciele spracovania predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie sú : zabezpečiť riešenia aktuálnych zámerov funkčného 
využívania a priestorového usporiadania územia obce zapracovaním zmien a doplnkov do 
doteraz platnej územnoplánovacej dokumentácie –Územného plánu obce Opatovce (2007) 
riešiť rozvoj nových funkčných plôch obce pre rozvoj bývania formou IBV a HBV, rozvoj 
plôch zmiešanej funkcie, navrhnúť dopravné napojenie obce Opatovce s mestom Trenčín, 
cestou III. triedy/1879, zapracovať umiestnenie Vážskej cyklomagistrály prechádzajúcej k.ú. 
Opatovce, zosúladiť záujmy obce so záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho 
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení zmien a doplnkov č.2. Obstarávateľ 
posúdil, že sa nejedná o zmenu koncepcie platného ÚPN-O Opatovce a požiadavky na 
riešenie ZaD č.1 UPN-O sú v súlade so schváleným Zadaním pre spracovanie územného 
plánu obce Opatovce. Hlavným cieľom riešenia je doplnenie koncepcie rozvoja obce. Postup 
obstarania a spracovania ZaD č.1 UPN-O Opatovce je v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. 
(Stavený zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD.  
9.   Vysporiadanie pozemku – predaj podľa §9a, ods. 8, pís. b) zákona č. 138/1991 Zb. – 
      predkladá starostka obce 
Na základe uznesenia č. 22/2016, v zmysle  predloženej  cenovej ponuky, po nadobudnutí 
právoplatnosti dedičského rozhodnutia v prospech Milana Marcináta, bolo objednané  
vypracovanie  geometrického plánu a následne znaleckého posudku na určenie ceny za m2 
pozemku parcela Reg.“E“ č. 601/11, z ktorej geometrickým plánom vzniknú parcely Reg.“C“, 
ktoré budú predmetom kúpnej zmluvy v zmysle §9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva bude predložená na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu. 
10. VZN č. 5/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 
      odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových  
      vôd zo žúmp – predkladá starostka obce 
Na základe ustanovenia §4 ods. 3, písm. g) a §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR  č. 
442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bol 
vypracovaný návrh VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 
odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd 
zo žúmp na území obce Opatovce. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti 
vlastníkov nehnuteľností ( fyzické a právnické osoby) pripojiť sa na vybudovanú verejnú 
kanalizáciu na území obce, postup pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní 



odpadových vôd do verejnej kanalizácie, spôsob nakladania s vodou z povrchového odtoku 
(dažďová voda), spoplatňovanie odpadových vôd a zneškodňovanie odpadových vôd zo 
žúmp. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce Opatovce a na 
webovej stránke obce, neboli podané žiadne návrhy, alebo zmeny od občanov. 
11. Verejné osvetlenia - informácia – predkladá starostka obce 
Spoločnosť AEgroup Piešťany, prostredníctvom konzultanta Dušana Knapa, ktorý sa 
zúčastnil zasadnutia OcZ,  predložila ponuku na vypracovanie projektu na modernizáciu 
verejného osvetlenia obce.  
11a – Nenávratný finančný príspevok na podujatie (hodová zábava) žiadosť 
Dňa 20.09.2016 doručil prevádzkovateľ pohostinstva v Opatovciach p. Róbert Repa žiadosť 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na hodovú zábavu vo 
výške 400 €.  
12. Rôzne: 
Agrokomplex 2016 – účasť MAS Inovec – predkladá starostka obce 
V piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila, v rámci expozície 
Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy AGROKOMPLEX 2016 v Nitre. Vo svojom 
stánku prezentovala atraktivity regiónu, na ktorom MAS Inovec pôsobí. Mnohí 
z návštevníkov sa zaujímali o náš región, mnohí ho z časti aj poznali a veríme, že informácie 
a propagačný materiál, ktorý sme poskytovali ešte rozšíri vedomosti o našom regióne, o jeho 
možnostiach v oblasti cestovného ruchu, turistiky, ale aj podnikania. Folklór regiónu 
v ľudových a zľudovených piesňach priblížilo návštevníkom výstavy vystúpenie Speváckeho 
súboru Opatovčan. Príjemná atmosféra na ceste v autobuse a taktiež bohatý program výstavy 
splnil očakávania jej účastníkov. MAS Inovec ďakuje Národnej sieti rozvoja vidieka SR 
a regionálnemu koordinátorovi pre Trenčiansky kraj MVL Štefánek, s.r.o. za možnosť 
prezentácie. 
Jednota dôchodcov – informácia o realizovaných aktivitách  
Organizácia vznikla 10.mája 2015, k dnešnému dňu má 33 členov. Organizácia sa snaží  
zapájať svojich členov do rôznych aktivít poriadaných v našej obci aj v blízkom okolí. 
Pri viacúčelovom športovom ihrisku vysadili stromčeky, firma Johnson Controls Trenčín, na 
kúpu sadeníc stromčekov poskytla nenávratný finančný príspevok a tiež pomoc vo forme 
brigádnikov, Ján Dohňanský sponzorsky poskytol kolíky k sadeniciam stromov.  
V máji členovia jednoty dôchodcov vybudovali v areáli športoviska ohnisko, v auguste 
k nemu pribudlo sedenie.  Veríme, že vybudované ohnisko a lavice prispejú k rozvoju 
medziľudských vzťahov v našej obci a zároveň veríme, že nik nebude úmyselne tieto 
vybudované dielka poškodzovať. Pri príležitosti výročia SNP sa 27. augusta uskutočnilo 
stretnutie pri ohnisku s tradičnou opekačkou pri pesničkách a harmonike. V septembri je 
pripravený poznávací zájazd vlakom do Košíc. Členky organizácie pomohli pri úprave 
priestranstva, zelene pri Obecnom úrade v Opatovciach. Organizácia má záujem pomáhať pri 
rozvoji obce a dobrých vzťahov medzi jej obyvateľmi.  
Spevácky súbor Opatovčan – informácia o účinkovaní súboru  
Spevácky súbor Opatovčan sa snaží aktívne zapájať do života v našej obci. Jeho členovia 
pripravili obecnú zabíjačku, fašiangový sprievod v maskách s hudbou po obci, vystúpením 
spríjemnili chvíle pri stavaní mája, v júni sa stretli  na posedení s pesničkou pri ohnisku 
v areáli športového ihriska. Spevácky súbor reprezentoval obec,  na základe pozvania, 
vystúpením  v Nitre na výstave AGROKOMPLEX 2016, koncertom na termálnom kúpalisku 
Podhájska, vystúpením v rámci Dní obce Veľký Lapaš.    
DHZ Opatovce – informácia o činnosti – predkladá Ing. Benjamín Vasko 
Dobrovoľný hasičsky zbor Opatovce má vo svojom zbore 22 členov z toho je 10 členov 
aktívnych, vyškolených, pripravených na zásah a plniť rôzne úlohy od prvej pomoci až po 
pátranie nezvestných osôb,  či hasenie požiarov, pripadne iných prírodných katastrof. 



V roku 2016 sme mali v januári prvé cvičenie. Cvičenie bolo zamerané na pátranie 
a vyhľadávanie osoby a následné poskytnutie prvej pomoci a transportovanie pacienta. V máji 
2016 sme zabezpečovali Folklórne slávnosti u pána Bolecha, kde sme dohliadali na 
bezpečnosť a riadenie premávky. 20 júna sme mali prvý výjazd tohto roka, kde sme boli 
požiadaní starostkou obce o pomoc pri čerpaní vody z odtokového kanála vplyvom 
intenzívneho dažďa. V júli a auguste sme mali ďalšie 4 vyjazdi k požiarom a ani september 
nič dobré nezačal predpovedať, pretože sme zasahovali opäť pri požiari. Ďalej sme 
organizovali Anna Bál, na ktorý sme moc hrdí a sme radi, že organizujeme túto skvelú zábavu 
pre našich  občanov. Cez školské prázdniny sme zabezpečovali ďalšie dva hudobne festivaly 
a to Festdobré rybníky a Punk festival. Na MDD sme ukázali spoločnú ukážku s hasičským 
zachránim zborom v Trenčíne. Taktiež sme sa podieľali na mnohých akciách, kde sme 
pomohli obci, ako napríklad opravy odtokového kanála, vybudovanie ohniska a lavičiek, 
sadenie stromčekov. Na súťaži sme, z dôvodu technických problémov, boli iba raz. Tohto 
roku sa zúčastníme na veľkom cvičení v Omšení, kde preveria naše sily a pripravenosť. 
Do budúcnosti by sme chceli navýšiť počet členov a založiť detský a dievčenský tím. Taktiež 
by sme chceli v blízkej dobe získať hasičské vozidlo do obce,  ktoré by plnilo všetky funkcie, 
ktoré sú potrebne na zásahy. Ďakujeme pani starostke že nám veľmi pomáha s budovaním 
a napredovaním hasičského zboru. 
13. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 

V Opatovciach, dňa 21.09.2016 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce                        

Zapísala:    Jana Vraždová         

 

 

 

 

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

                       

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

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 21.09.2016 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 

Uznesenie č. 37/2016 
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. 38/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm. a), 
b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 39/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

finančnú čiastku 33 EUR, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pani M. 
Marchotovej  
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 40/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

Zmeny a doplnok č. 1 ÚPN Obce Opatovce  
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 41/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

VZN č. 5/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového 
odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd 
zo žúmp na území obce Opatovce 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
Uznesenie č. 42/2016 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  

nenávratný finančný príspevok vo výške 250 € na krytie nákladov spojených so zabezpečením 
hodovej zábavy – náklady na hudobníkov 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
V Opatovciach, dňa 21.09.2016 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce                        

Zapísala:    Jana Vraždová        

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

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


