
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 31.05.2017 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach

Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Ing. Richard Bulko, Mgr. Iveta Mondeková
Zapisovateľka: Jana Vraždová

Prítomní poslanci: Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky
Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ

Monika Ernestová, poslankyňa OcZ
Neprítomní poslanci: Eduard Slávka, poslanec OcZ

Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Ospravedlnení poslanci: Eduard Slávka, poslanec OcZ

Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ
Rokovanie OcZ bolo ukončené: 18,50 h.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
6. Záverečný účet za rok 2016
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
8. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Opatovce
10. Nenávratný finančný príspevok - bociáni
11. Dotácia z environmentálneho fondu - informácia
12. Zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním pomocou vlastného

kompostovacieho zásobníka
13. Kúpne zmluvy (na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy)
14. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2017
14a.TJ Veľké Bierovce – Opatovce – žiadosť o nenávratný finančný príspevok
15. Rôzne:

- Riešenie hlučnosti na Letisku Trenčín počas víkendov a sviatkov (informácia)
- Riešenie havarijného stavu cestnej komunikácie I/9 (informácia)
- Hracie prvky detského ihriska
- DHZ Opatovce – podujatie Anna bál

16. 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, Mgr. Iveta Mondeková
3. Schválenie programu zasadnutia

Predložený program zasadnutia OcZ doplnený o bod 14a.TJ Veľké Bierovce – Opatovce – žiadosť
o nenávratný finančný príspevok a v bode Rôzne o - Hracie prvky detského ihriska, DHZ Opatovce –
podujatie Anna bál, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá starostka obce
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
Na základe konzultácie osadenia rampy na prechodoch cez hrádzu rieky Váh v k.ú. Opatovce
s predsedom Združenia lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo
a riaditeľom SVP, š.p. Piešťany boli zistené nasledovné informácie:
- Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo, nevidí význam
osadenia rampy a to na základe skúseností z minulého obdobia, kedy boli rampy, alebo betónové
panely umiestnené na hrádzi neustále poškodzované a odťahované. Pri zamknutých rampách je aj
problém s otváraním týchto rámp pre osoby oprávnené vstupovať do medzihrádzového územia.
- SVP, š.p. - neplánuje osádzať rampy v k.ú. Opatovce, v prípade záujmu o osadenie rampy je
potrebný súhlas SVP, š.p.
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
predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Opatovce Správu č.2/2017 o výsledkoch kontroly za
obdobie od januára do mája 2017. Finančná kontrola obce a to kontrola bežných príjmov – za užívanie
verejného priestranstva za r. 2016 , ďalej kontrola podaných a vybavených sťažností a petícií od
občanov za rok 2017. Kontrola bola vykonaná dňa 05.04.2017 a 10.05.2017. Kontrolované obdobie:
rok 2016 a rok 2017/ mesiace január až máj.
Cieľ kontroly: kontrolou bolo porovnané čerpanie rozpočtu – poplatku za užívanie verejného
priestranstva za rok 2014 až 2016. Čerpanie sa pohybuje v rozmedzí od 250 € do 300 €. Za rok 2016
predstavoval skutočnosť 252 € a schválený rozpočet bol 290 €.
Pri kontrole sťažností podaných v roku 2017 bolo zistené, že do dnešného dňa neboli podané žiadne
sťažnosti a petície od občanov.
Výsledok kontroly: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.
6. Záverečný účet za rok 2016 – predkladá hl. kontrolórka obce
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
roku 2016, ktorým sa riadi financovanie obce. Obec zostavila rozpočet podľa zákona číslo 583/2004 Z.
z. a podľa ustanovenia §10 odsek 7) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol schválený OcZ
16.12.2015 uznesením č. 85/2015. V priebehu roka bol zmenený štyrikrát a to: prvá zmena schválená
dňa 10.02.2016 uznesením č. 8/2016, druhá zmena schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 30/2016,
tretia zmena schválená dňa 21.09.2016 uznesením č. 38/2016 a štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2016
uznesením č. 47/2016. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Skutočné plnenie príjmov
k 31.12.2016 bolo na 99%, rozpočet 256555,0 € a skutočné príjmy 254762,60 €.
Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov 127350€ bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
133805,69 €, čo predstavuje 105% plnenie.
Bežné príjmy – daňové príjmy k 31.12.2016 skutočnosť 109920,03€ percento plnenia na 104% oproti
rozpočtu. V bežných daňových príjmoch sú zahrnuté:

� Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve k 31.12.2016 zo ŠR vo výške
70033,60€, percento plnenia 103%

� Daň z nehnuteľností skutočný príjem 29922,96€, % plnenia 108%
� Nedoplatky z minulých rokov 3671,19€
� Pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1090,74€
� Daň za psa 225,00€
� Daň za ubytovanie 171,20€
� Daň za užívanie verejného priestranstva 252,00€
� Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9315,27€

Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31.12.2016 – rozpočet 14920,00€, skutočnosť 16043,12€, čo je
107% plnenie. V bežných nedaňových príjmoch sú zahrnuté príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku skutočný príjem 13217,17€, čo je 106% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z
prenajatých pozemkov v sume 149,50€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
13063,25€, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení.. 4,42€. Administratívne poplatky bol skutočný
príjem 2652,90€ čo je 111% plnenie.



Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy k 31.12.2016 – rozpočet 7280,00€, skutočnosť 7842,54€, čo je
108% plnenia. Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z
hazardných hier. Ďalej prijaté granty a transfery poskytnuté obci, boli účelovo určené a boli použité
v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy – k 31.12.2016 rozpočet 2205,00€, skutočnosť 2205,00€ čo predstavuje 100%
plnenie. Príjem bol transfer na kapitálové výdavky od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR 2205,00€.
Príjmové finančné operácie – k 31.12.2016 rozpočet 127000,00€, skutočnosť 118751,91€, čo
predstavuje 94% plnenie. Rozpočtovaný bol príjem úveru zo SZRB a. s. z rozpočtovaných 90000,00€
bol skutočný príjem 90000,00€, čo predstavuje 100% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2016 zo dňa 15.06.2016 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 34000,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25751,91€.
V roku 2016 bola prijatá finančná zábezpeka za nájomný byť 2 x 1500,00€.

Výdavky k 31.12.2016 – rozpočet 248103,00€, skutočnosť 243421,10€, čo predstavuje 98% čerpanie.
Bežné výdavky – k 31.12.2016 - z rozpočtovaných bežných výdavkov 113143,00€, bolo skutočne
čerpané v sume 108762,51€, čo predstavuje 96% čerpanie. Medzi významné položky bežných
výdavkov patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, skutočne čerpané
41473,99€, čo je 96% čerpanie. Poistné a príspevok do poisťovní skutočne čerpané 14823,25€, čo je
105% čerpanie. Tovary a služby skutočne čerpané 45335,60€, čo je 94% čerpanie. Ide o prevádzkové
výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
poplatky za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery skutočne čerpané 4091,19€, čo je 96%
čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami skutočne vyčerpané 3038,48€, čo predstavuje 93% čerpanie.
Kapitálové výdavky – k 31.12.2016 – rozpočet 122210,00€, skutočne čerpané 122189,91€, čo
predstavuje 100% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia stavieb – miestna komunikácia
Z rozpočtovaných 110000,00€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 109989,46€, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie – k 31.12.2016 – rozpočet 12750,00€, skutočne čerpané 12468,68€, čo
predstavuje 98% čerpanie.
Prebytok/schodok hospodárenia obce k 31.12.2016
Schodok rozpočtu v sume 94941,73 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 4941,73€
- z návratných zdrojov financovania 90000,00€

Zostatok finančných operácií v sume 106283,23 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 94971,73€

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 10864,08€, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 10864,08€.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 10864,08€.
Záverečný účet obce bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K záverečnému účtu neboli
od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – predkladá hl. kontrolórka obce
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2017 predstavuje 121600 €, návrh na 1. zmenu rozpočtu predstavuje
1370 €, 1. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 122970 €.
PRÍJMY spolu predstavujú - rozpočet 121600€, 1. zmena rozpočtu – 122970 €.
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 104190€, návrh na 1. zmenu rozpočtu predstavuje
4010 €, 1. zmena rozpočtu na rok 2017 predstavuje 108200 €.



Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2017 predstavuje 1800 €, návrh na 1. zmenu rozpočtu
predstavuje –150 €, 1. zmena rozpočtu predstavuje – 1950 €.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2016 predstavuje 10800€, návrh na 4. zmenu rozpočtu
predstavuje 450 €, 4. zmena rozpočtu predstavuje 12750 €.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet 117390 €, 1. zmena rozpočtu – 121550 €.
Hospodárenie celkom +1420 €.
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. Rozpočtové
opatrenie bolo zverejnené v zmysle zákona.
Rozpočtové opatrenie bolo zverejnené v obci obvyklým spôsobom 15 dní. K rozpočtovému opatreniu
neboli od obyvateľov obce vznesené žiadne pripomienky.
8. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu – predkladá Mgr. Iveta Mondeková
členka komisie
Dňa 14.03.2017 doručila starostka obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z. Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2016. Komisia na svojom
zasadnutí prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené oznámenie.
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Opatovce –

predkladá starostka obce
Na obci Opatovce vykonala Okresná prokuratúra Trenčín v dňoch od 31.01.2017 do 21.02.2017
previerku zameranú na stav zákonnosti pri prijímaní a schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení
obce Opatovce v rámci regulácie činností a vzťahov na úseku verejnej správy. Vykonanou previerkou
bolo zistené pochybenie pri VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov na území obce Opatovce v §5,
ods. 2, kde boli vymenované lokality do ktorých je zakázaný vstup so psom. Obec môže tento zákaz
uplatniť len na pozemky a stavby, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe. Na základe uvedeného
predkladám na schválenie Dodatok č. 2 VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov na území obce
Opatovce, v ktorom je uvedený článok zosúladený s príslušnými právnymi predpismi.
Návrh dodatku bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom 15 dní, neboli vznesené žiadne
pripomienky.
10. 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
neostalo prázdne a tak ako po minulé roky navrhujem kompenzáciu za to, že určitú výmeru záhrady
nie je možné z dôvodu hniezda užívať.
11. Dotácia z environmentálneho fondu – informácia – predkladá starostka obce
Obec podala žiadosť na Environmentálny fond na poskytnutie dotácie v rámci projektu Intenzifikácia
triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce. Na základe
informácie zverejnenej na webovej stránke fondu konštatujeme, že dotácia nám nebola schválená.
12. Zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním pomocou vlastného

kompostovacieho zásobníka – predkladá starostka obce
V zmysle novej legislatívy (Zákon 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov – ďalej len
zákon), vyplýva obciam od 1.1.2017 mať zavedený systém zberu biologicky rozložiteľných odpadov
zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Jednou možnosťou je na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad podľa § 81 ods. 7 písm b) tretí bod zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, zabezpečiť,
aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia
odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. Na
základe vykonanej finančnej analýzy, by nás takáto likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu vyšla
cca 9000 €/rok, čo by predstavovalo navýšenie poplatku za odpad o 21,70 €, to znamená poplatok by
bol vo výške 0,11 €/obyvateľa/deň t.j. 40,30 €/rok.

Podľa § 81, bod 21 zákona povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,



b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50
% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Na základe predloženej finančnej analýzy je vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného odpadu
formou zberných nádob s vývozom 1x za 14 dní ekonomicky neúnosné – náklady by prekročili 100%
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku (horná sadzba stanovená zákonom č.
582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov je 0,1095 €/obyvateľa/kalendárny deň). Obec podala žiadosť na poskytnutie
dotácie z Environmentálneho fondu, ktorá mala zabezpečiť pre každú domácnosť komposter a tak
riešiť zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu. Keďže sme dotáciu nedostali a obec nemá
dostatočné finančné prostriedky na prefinancovanie uvedenej možnosti, budeme riešiť biologicky
rozložiteľný odpad vydokladovaním čestným prehlásením obyvateľov obce o kompostovaní vlastného
biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 50% obyvateľov.

13. Kúpne zmluvy (na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy) – predkladá starostka
obce

Na zasadnutí OcZ dňa 23.09.2015 boli uzneseniami č. 68/2015, 69/2015 a na zasadnutí OcZ dňa
04.12.2015 uznesením č. 80/2015 schválené zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na parcely č.
294/76, 294/70,294/73, k.ú. Opatovce. Vzhľadom na dovysporiadanie podielového vlastníctva od SPF
(obec už podpísala kúpnu zmluvu so SPF, podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností), je možné až teraz schváliť kúpne zmluvy na hore uvedené pozemky.
V zmysle evidencie žiadateľov o kúpu pozemku pre stavbu rodinného domu vedenom na obecnom
úrade, boli oslovení žiadatelia v poradí, ako boli doručené žiadosti. Predaj nehnuteľnosti v zmysle §9a,
ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený
v zmysle zákona.
Dnes predkladám na schválenie nasledovné kúpne zmluvy na pozemky.
Kupujúci: Ondrej Kulich, Veľké Bierovce

Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 294/76, o výmere 9 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce,.
Kúpna cena za nehnuteľnosť 40 €/m2 (Kúpna cena bola uhradená kupujúcim po podpise Zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy).
Kupujúci: Jozef Mondek, Opatovce

Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 294/70, o výmere 79 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce. (Pôvodný vlastník vo výmere 598,5 m2, predaj pôvodnej výmery obci Opatovce, bol
podmienený zachovaním výmery pre pôvodného vlastníka. Vzhľadom na to, že spôsob zámenných
zmlúv je veľmi zložitý, dohodlo sa s pôvodným vlastníkom, že výmera, ktorá bola premetom kúpy od
pôvodného vlastníka, bude kúpnou zmluvou odpredaná pôvodnému vlastníkovi za nákupnú cenu
12,50 €/m2, zostávajúca časť výmery pozemku bude odpredaná za cenu 40 €/m2. Kúpna cena:
72,50 m2 – 12,50 €/m2 = 906,25 €

6,5 m2 – 40 €/m2 = 260,00 €
Spolu: 1 166,25 €
(Kúpna cena bola uhradená kupujúcim po podpise Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy).
Kupujúci: Miroslava Mrníková, Trenčín

Predmet kúpnej zmluvy: CKN parc.č. 294/73, o výmere 130 m2, druh pozemku orná pôda k.ú.
Opatovce,
Kúpna cena za nehnuteľnosť 40 €/m2. (Kúpna cena bola uhradená kupujúcim po podpise Zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy).
14. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2017 – predkladá hl. kontrolórka

obce



V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov bude činnosť hlavnej kontrolórky obce zameraná v 2. polroku 2017 na nasledovné
kontroly a úlohy:
Kontrolná činnosť:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (1x),
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce,
- kontrola výberu výšky správnych poplatkov v 1. polroku 2017,
- kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.9.2017,
- kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce za 1.

polrok 2017 (presunuté z plánu na 1. polrok 2017)
Plnenie úloh HK:

- správy o výsledku kontrol k zasadnutiu OcZ,
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018,
- návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018,
- účasť na zasadnutiach OcZ.

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2017 sa bude riadiť § 18e
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšia činnosť hlavnej kontrolórky obce:
- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc

obce a OcÚ,
- vzdelávanie – semináre na vybrané témy.

14a.TJ Veľké Bierovce – Opatovce – žiadosť o nenávratný finančný príspevok– predkladá
starostka obce
Dňa 25.05.2017 doručil Futbalový klub telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výške 800 €. Z toho 400 € na zabezpečenie akcie Jánske ohne
a 400 € na zakúpenie športových a tréningových pomôcok a pracieho prášku na pranie futbalových
súprav.
15. Rôzne: – predkladá starostka obce
Riešenie hlučnosti na Letisku Trenčín počas víkendov a sviatkov (informácia)
Obce Mikroregiónu Inovec sa obrátili na TSK o riešenie situácie zvýšenej hlučnosti na Letisku
Trenčín počas víkendov a sviatkov a riešenia havarijného stavu cestnej komunikácie I/9.
Predseda TSK zaslal na vedomie kópie korešpondencie medzi TSK a Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR týkajúcej sa tejto problematiky.
V písomnom stanovisku MDVaRR SR sa uvádza. Že prevádzkovateľom Letiska Trenčín sú Letecké
opravovne Trenčín, a.s.. Prevádzka na letisku je organizovaná v dvoch režimoch: počas bežného
letového dňa (odskúšanie opravených lietadiel, príležitostne využívanie Vzdušnými silami
ozbrojených síl SR a výcvik letových operácií letúňov s turbovrtuľovým pohonom). Nepravidelne,
najme počas víkendov je letisko využívané aj inými užívateľmi a prevádzkovateľmi malých letúňov
všeobecného letectva. Mimoriadne (napr. pri sústredení reprezentácie SR), je počet vzletov a pristáti
sústredených do jedného dňa väčší, avšak takáto situácia môže podľa vyjadrenia LOTN, a.s. nastať
dvakrát za kalendárny rok. Z uvedeného dôvodu ministerstvo odporúča v danej veci zvolať
zainteresované strany k spoločnému rokovaniu, čo je v kompetencii príslušnej samosprávy.
Riešenie havarijného stavu cestnej komunikácie I/9 (informácia)
MDVaRR SR - Odpoveď na interpeláciu predsedu TSK Jaroslav Bašku (na požiadanie predsedu NR
SR). Vzhľadom na havarijný stav cesty I/9, pristúpila Slovenská správa ciest (ďalej len SSC) v roku
2014 k príprave stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná- Mníchova Lehota“, ktorej cieľom bola výmena
betónového krytu vozovky. V priebehu spracovania projektovej dokumentácie došlo ku skutočnostiam,
ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu, čo malo vplyv na posun termínu dodania i cenu projektovej
dokumentácie.
Na rokovaní na TSK 27.4.2017 za prítomnosti štátneho tajomníka MDVaRR SR, generálneho
riaditeľa SSC Bratislava, predsedu TSK, starostov obcí Trenč. Turná, Trenč. Stankovce, Veľké
Bierovce, Opatovce, Mníchova Lehota, ODI PZ v Trenčíne bola odprezentovaná konečná verzia
spracovania projektovej dokumentácie predmetného úseku cesty I/9. Predpokladané termíny:



projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – do konca roku 2017, dokumentácia pre verejnú
súťaž – 05/2018, výber dodávateľa, začiatok výstavby – rok 2019, dokončenie stavby – 2020.
Hracie prvky detského ihriska (informácia)
V mája 2017 bolo zrealizované osadenie hracích prvkov detského ihriska – zostava Camelot 7
Premium a pružinová hojdačka Lienka v areáli športového ihriska Opatovce. Obec chce v tomto areáli
postupne vybudovať voľnočasové prvky pre všetky vekové kategórie detí aj starších občanov.
Postupne bude obec ihrisko rozširovať o ďalšie hracie prvky (podľa finančných možností obce, alebo
na základe získaných dotácií). Hracie prvky pre deti osadené v parku vláčik navrhujem ponechať
v parku, ale šmykľavku navrhujem premiestniť do areálu športoviska k osadeným hracím prvkom.
DHZ Opatovce – podujatie Anna bál (informácia)
Obec v minulom roku podporila DHZ Opatovce pri organizovaní podujatia Anna bál zafinancovaním
prenájmu mobilného WC – 168 €, a zastrešeného pódia - 306 €, teda v celkovej sume 474 €.
16. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Opatovciach, dňa 31.05.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

Mgr. Iveta Mondeková.....................................



UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 31.05.2017 na Obecnom úrade v Opatovciach

Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške
10864,08€.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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 – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2017

Obecné zastupitelstvo
b e r i e n a v e d o m i e
informáciu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia funkcií,
zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2016 starostkou obce Opatovce, v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Opatovce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2017
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 – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o neschválení dotácie z Environmentálneho fondu v rámci projektu Intenzifikácia
triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce.
Zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním pomocou vlastného
kompostovacieho zásobníka jednotlivých domácností
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo



s c h v a ľ u j e
v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Kúpnu zmluvu č. 2017/1/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako predávajúcim a kupujúcim:
Ondrej Kulich, Veľké Bierovce na nehnuteľnosť: CKN parc.č. 294/76, o výmere 9 m2, druh pozemku
orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín,
katastrálny odbor na LV č.360. Kúpna cena 40 €/ m2 .
Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce, pripravila
obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného registra odpredané
žiadateľom.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Kúpnu zmluvu č. 2017/2/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako predávajúcim a kupujúcim:
Jozef Mondek, Opatovce na nehnuteľnosť: CKN parc.č. 294/70, o výmere 79 m2, druh pozemku orná
pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce, okres Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny
odbor na LV č.360. Kúpna cena: 72,50 m2 x 12,50 €/m2 = 906,25 €, 6,5 m2 x 40 €/m2 = 260,00 €,
Spolu: 1 166,25 €
Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce, pripravila
obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného registra odpredané
žiadateľom.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 22/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Kúpnu zmluvu č. 2017/3/K, medzi Obcou Opatovce, IČO 00311901- ako predávajúcim a kupujúcim:
Miroslava Mrníková, Trenčín, na nehnuteľnosť:
CKN parc.č. 294/73, o výmere 130 m2, druh pozemku orná pôda k.ú. Opatovce, obec Opatovce, okres
Trenčín, vedená na Okresnom úrade Trenčín, katastrálny odbor na LV č.360. Kúpna cena 40 €/ m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa – obec Opatovce vedie register žiadostí o kúpu pozemku pre
individuálnu bytovú výstavbu. V zmysle schváleného Územného plánu Obce Opatovce, pripravila
obec pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ktoré boli v zmysle vedeného registra odpredané
žiadateľom.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2017
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
300 € na zakúpenie športových a tréningových pomôcok pre Futbalový klub Telovýchovná jednota
Veľké Bierovce – Opatovce
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o riešení situácie zvýšenej hlučnosti na Letisku Trenčín počas víkendov a sviatkov a
riešenia havarijného stavu cestnej komunikácie I/9.



hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26/2017

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
premiestnenie hracích prvkov detského ihriska z obecného parku do areálu športového ihriska
k osadeným hracím prvkom detského ihriska
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
podporiť DHZ Opatovce pri organizovaní podujatia Anna bál zafinancovaním prenájmu mobilného
WC.
hlasovanie: za – 3 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 31.05.2017

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

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

Mgr. Iveta Mondeková.....................................


