
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 08.03.2017 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
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: 0
Ospravedlnení poslanci: 0
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 19,30 h.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
6. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2017
7. Plán stavebných prác na rok 2017
8. VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce

Opatovce
9. VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce
10. VZN č. 3/2017 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Opatovce
11. VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu

úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
12. Pracovný poriadok zamestnancov obce Opatovce
13. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podľa VZN TSK č. 13/2014
13a.DHZ Opatovce – informácia
13b.Osadenie rampy pri vstupoch do priestoru za hrádzou Váhu
14. 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: Mgr. Iveta Mondeková, Monika Ernestová
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 13a.DHZ Opatovce - informácia, 13b.Osadenie
rampy pri vstupoch do priestoru za hrádzou Váhu, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 14.12.2016 mali formu berie na vedomie a schvaľuje.
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole – predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r
e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Opatovce správu o výsledkoch kontroly za obdobie od
januára do februára 2017 a rok 2016. Finančná kontrola obce došlých faktúr za obdobie december
2016 až február za rok 2017, ďalej kontrola pracovno-právnych vzťahov na základe dohôd na rok
2017 a dokladová inventúra za rok 2016.



Cieľom kontroly bolo: kontrola došlých faktúr, ďalej kontrola pracovno-právnych vzťahov na základe
dohôd na rok 2017 a dokladová inventúra za rok 2016. Na základe vykonaného overovania neboli
zistené žiadne nedostatky.
6. Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2017 – predkladá starostka
obce
Obec pripravila plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017. Sú to podujatia, ktorých
organizátorom je obec a iná organizácia v spolupráci s obcou. Musíme však konštatovať, že z roka na
rok klesá účasť obyvateľov na pripravovaných podujatiach, z toho dôvodu sa možno v budúcnosti
niektoré z podujatí, z dôvodu malej účasti, nebudú môcť organizovať. Je potrebné aby si aj občania
obce uvedomili, že každé podujatie znamená aj určité finančné výdavky a ak občania nemajú záujem
zúčastniť sa na podujatiach, sú to zbytočne vynaložené finančné prostriedky. Uvítame zo strany
občanov podnety, aké podujatie by mala obec pripraviť, o aké podujatie by mali občania záujem.
Názov podujatia Termín konania Organizátor Poznámka
Detský karneval 22.01.2017 OcÚ zrealizované
Divadelné predstavenie
Mrázik

19.02.2017 OcÚ zrealizované

Obecná zabíjačka 25.02.2017 Spevácky súbor
Opatovčan, OcÚ

zrealizované

Fašiangový sprievod 28.02.2017 Spevácky súbor
Opatovčan, OcÚ

zrealizované

Stavanie mája 29.04.2017 OcÚ
MDD 27.05.2017 OcÚ
Šachový turnaj august 2017 Ing. Ondriška, OcÚ
Anna bál 22.07.2017 DHZ Opatovce, OcÚ
Posedenie pri pesničke
a opekačka pri výročí
SNP

26.08.2017 JDS ZO Opatovce,
OcÚ

Hodová zábava 16. alebo
17.09.2017

Prevádzkovateľ
pohostinstva

Mesiac úcty k starším október 2017 OcÚ
Vítanie detí do života november /2017 OcÚ
Mikuláš 05.12.2017 OcÚ
Vianočné radosti 10.12.2017 OcÚ
7. Plán stavebných prác na rok 2017 – predkladá starostka obce
Vyhodnotenie prác realizovaných v roku 2016:

Stavebné práce - názov Spôsob financovania Predpokladané financie: €
Dofinancovanie Rekonštrukcie MK
Záhumnie v zmysle zmluvy

Z rezervného fondu 19 990,00

Environmentálny fond, kompostéry -
dofinancovanie

Rozpočet obce 360,00 – projekt
Nezískali sme dotáciu na
realizáciu.

Realizácia kanalizačnej prípojky OcÚ,
Pohostinstvo

Rozpočet obce
Fin. príspevok

950,51
410,00

Verejné osvetlenie – nová miestna
komunikácie (IS a MK Opatovce)

Z rezervného fondu 5762,45

Osadenie dopravných značiek Rozpočet obce 132,00
Úprava pozemku – nájomná zmluva, MK
pri kríži

Rozpočet obce 933,85

Nábytok do kancelárií obecného úradu Z rezervného fondu 3288,00
Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie pri
OcÚ z dôvodu havárie

Rozpočet obce 1948,70



spolu 33775,51

Stavebné práce - názov Spôsob financovania Predpokladané financie: €
Zmena vykurovania v budove OcÚ Dotácia-Ministerstvo

financií SR ,
rozpočet obce

400,00 - projekt
Nezískali sme dotáciu na
realizáciu.

Výmena okna – 2 kusy a dverí KD Dotácia-Ministerstvo
financií SR ,
rozpočet obce

Nezískali sme dotáciu na
realizáciu.

Plán stavebných prác na rok 2017 je navrhnutý z prác, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte obce na rok
2017 a z činností a prác, ktoré sa budú realizovať v prípade získania dotácie, alebo v prípade
dostatočných financií v rozpočte obce.
Stavebné práce - názov Spôsob financovania Predpokladané financie: €
Výmena a prekládka el. rozvádzača –
verejné osvetlenie

Rozpočet obce/
zahrnuté v rozpočte

1800,00

Výmena stĺpu a svietidla verejného
osvetlenia v uličke

Rozpočet obce/
zahrnuté v rozpočte

800,00

Osadenie dopravného zrkadla na
miestnej komunikácii

Rozpočet obce/
zahrnuté v rozpočte

400,00

Výmena vchodovej brány na cintoríne Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

750,00

Dofinancovanie projektu
z environmentálneho fondu

V prípade získania
dotácie.

1800,00

Detské ihrisko V prípade získania
dotácie.

3000,00

Výmena dverí na KD Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

1500,00

Oprava popraskanej omietky a múrov
budovy OcÚ

Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

2000,00

Servis viacúčelového športového ihriska Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

1500,00

Oprava MK frézovaným asfaltom Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

450,00

spolu 14 000,00 z toho:
zahrnuté v rozpočte 3000,00

Práce nezahrnuté v rozpočte sa budú realizovať iba v prípade, že obec bude mať dostatok finančných
prostriedkov a každá práca bude schválená rozpočtovým opatrením na zasadnutím OcZ.
8. VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce

Opatovce – predkladá starostka obce
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v prevádzkárňach určených k podnikateľskej činnosti subjektov oprávnených na podnikanie na území
obce Opatovce. Obecné zastupiteľstvo ho vydáva na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) a §
6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nadobudnutím
účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Opatovce. VZN bolo v zmysle zákona zverejnené na úradnej tabuli
obce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/2005 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Opatovce.
9. VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce – predkladá
starostka obce



Toto nariadenie ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich
politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len politické subjekty), prípadne aj kandidujúcich
jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území obce najmä počas predvolebnej
kampane. Obecné zastupiteľstvo v obci Opatovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR,
úplné znenie, § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 zákona č.
303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľby prezidenta SR a § 17 zákona č. 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov. VZN bolo v zmysle zákona zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného
nariadenia zaniká platnosť a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2004 určenie miesta
na vylepovanie volebných plagátov v obci Opatovce.
10. VZN č. 3/2017 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Opatovce – predkladá starostka obce
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky usporadúvania verejných
kultúrnych podujatí na území obce Opatovce.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach ho vydáva v zmysle §4 ods. 3, §6 ods. 1, §11 ods. 4 písm.g)
zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov. VZN bolo v zmysle zákona zverejnené
na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli uplatnené žiadne zmeny ani
podnety. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká platnosť a účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 3/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových
a turistických podujatiach v obci Opatovce.
11. VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na

podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele – predkladá starostka obce
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťu, príspevku na dopravu do detského
domova (ďalej len DeD) a ostatných foriem, podmienok poskytovania pomoci podľa zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane derí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej zákon č.305/2005 Z.z.). Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach ho
vydáva v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. VZN bolo v zmysle
zákona zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. K návrhu VZN neboli uplatnené
žiadne zmeny ani podnety. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2006 o úprave podmienok
poskytovania fin. príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
12. Pracovný poriadok zamestnancov obce Opatovce – predkladá starostka obce
Účelom tohto pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bližšie
rozpracovať úpravu pracovných vzťahov zamestnancov obce Opatovce a zhrnúť najdôležitejšie
ustanovenia o pracovno-právnych vzťahoch v podmienkach obce Opatovce.
Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov obce Opatovce. Na zamestnancov, ktorí
vykonávajú pre obec práce na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd
o brigádnickej práci študentov sa vzťahuje tento pracovný poriadok primerane. Právne úkony za obec
v pracovnoprávnych vzťahoch robí starosta obce (§ 13 ods. 5 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov).
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach ho vydáva na základe ustanovenia § 11 ods.4písm.j/zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a Zákona 553/2003
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Dňom účinnosti tohto
pracovného poriadku sa ruší „Pracovný poriadok obce Opatovce“ zo dňa 1.2.2003.
13. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podľa VZN TSK č. 13/2014 – predkladá starostka
obce
Obec pripravila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle VZN
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. Názov
projektu: Podpora športového a voľnočasového vyžitia detí a mládeže pri príležitosti oslavy MDD.



13a DHZ Opatovce – predkladá Ing. Benjamín Vasko
18.2. sa v Soblahove konalo Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR Trenčín, kde boli na
ďalších 5 rokov zvolení: za predsedu ÚzO DPO SR Trenčín Martin Baďura, podpredsedu Ján Sivák a
komisie pre preventívu, mládež a výcvikový štáb. Zaujímavá je pre nás najmä preventívna komisia,
kde aj náš zbor získal zastúpenie. Tak isto nám bola odovzdaná kniha Dobrovoľné hasičské zbory v
Trenčianskom kraji. Dostali sme informáciu, že protipovodňový vozík by sme mali dostať v
septembri. Ďalej DPO eviduje našu žiadosť o hasičské vozidlo, kde sme tiež evidovaný, o pridelenie a
momentálne prebieha výberové konanie o hasičské vozidlá. Má sa rozdať dvojnásobok áut čo sa
rozdalo doteraz. Minister vnútra SR Róbert Kaliňák chce rozdať všetky vozidlá do jesene budúceho
roku. Novinkou je aj to, že Ministerstvo ide rozbiehať nový projekt na rekonštrukciu zbrojníc vo výške
30 000 – 50 000 €/na jednu zbrojnicu.
13b.Osadenie rampy pri vstupoch do priestoru za hrádzou Váhu – predkladá Ing. Richard Bulko
Stále sa opakuje problém s vozením odpadu na sihote k Váhu. Od Trenčína sa už nedá s autom prejsť
na kataster Opatoviec, to znamená , že odpad k Váhu je vozený cez dedinu a následne dvoma
prechodmi (pri Bohušovi a pri farme) na sihoť k Váhu. Bolo by vhodné osadiť rampy a týchto dvoch
miestach a tak zabrániť vozeniu odpadu.
14. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 08.03.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

Monika Ernestová.....................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 08.03.2017 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 1/2017
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. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Plán kultúrnych a spoločenských a športových podujatí na rok 2017
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

vyhodnotenie prác realizovaných v roku 2016
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

plán stavebných prác na rok 2017
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce
Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 3/2017 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy
rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

Pracovný poriadok zamestnancov obce Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e



projekt Podpora športového a voľnočasového vyžitia detí a mládeže pri príležitosti oslavy MDD, na
získanie nenávratného finančného príspevku v zmysle VZN TSK č. 13/2014
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á s t a r o s t k e o b c e

vstúpiť do rokovania so Združením lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové
spoločenstvo a SVP, š.p. Piešťany, ohľadne osadenia rampy na prechodoch cez hrádzu rieky Váh v k.ú.
Opatovce
hlasovanie: za – 5 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 08.03.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

Monika Ernestová ............................................


