Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.03.2018 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach
Rokovanie OcZ viedla: Janka Horňáková, starostka obce
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesenia
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017 – Inventarizačný zápis
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Spevácky súbor Opatovčan, DHZ
Opatovce, JDS ZO Opatovce
9a. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dofinancovanie – prehľad
9b.Predaj pozemku parcela č. 571 – informácia
10. Výzva INTERREG V-A SK-CZ /2018/05 na projekt "Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky
Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre cyklistov a
chodcov".
11. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Výnos Ministerstva financií SR číslo
26825/2005-441 – oplotenie cintorína, položenie asfaltu na prístupovú komunikáciu k DS
12. Príprava projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „ Oddychová zóna pri Ihrisku
Opatovce.
13. Pokračovanie individuálnej bytovej výstavby v obci
14. Rýchlostná cesta R2 – informácia
15. Obecný park – cenová ponuka
16. Vyhodnotenie Plánu stavebných prác na rok 2017, Plán stavebných prác na rok 2018
17. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
18. 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: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia – predkladá starostka obce

Predložený program zasadnutia OcZ, doplnený o bod 9a. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
dofinancovanie – prehľad, 9b.Predaj pozemku parcela č. 571 – informácia, bol schválený.
4. Kontrola uznesenia – predkladá hlavná kontrolórka obce
Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostku obce pripraviť predaj pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571, o výmere 10459 m2 ,
orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Starostka obce, na základe požiadania záujemcu o kúpu pozemku, preverila možnosť využitia pozemku
na podnikateľské využitie, lebo schválený ÚPN obce túto parcelu nezahŕňa. Na základe nových
skutočností týkajúcich sa navrhovanej križovatky R2 Chocholná, bude rokovať so záujemcom o kúpu
a na základe zistených skutočností postupovať v procese prípravy predaja.
Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostku obce pripraviť projektovú dokumentáciu pre Oddychovú zónu pri ihrisku
Starostka obce vykonala výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu – informácia je v bode 12
dnešného zasadnutia. Predloží návrh projektového riešenia.
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
premiestnenie hracích prvkov detského ihriska z obecného parku do areálu športového ihriska
k osadeným hracím prvkom detského ihriska
Preloženie prvkov detského ihriska z parku do areálu pri športovom ihrisku nebolo zrealizované
z dôvodu, že zo strany občanov – mamičiek boli požiadavky tieto hracie prvky zachovať v obecnom
parku. Je potrebné, aby OcZ prehodnotilo uvedené uznesenie
5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách - predkladá hlavná kontrolórka obce
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami boli počas hodnoteného obdobia
vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:
Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finanč. Kontr., vnútor. audite a o zmene a doplnení niekt. Zákonov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozp. pravidlách územnej samospr. v znení neskorších pravidlách,
A) Kontroly:
Finančné kontroly
a)Kontrola pracovno-právnych vzťahov na základe dohôd na rok 2017
a) Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2016
b) Kontrola bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva za rok 2016
c) Kontrola podaných a vybavených sťažností a petícií od občanov za rok 2017
d) Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
e) Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov finančných operácií rozpočtu
f) obce za 1. polrok 2017

g) Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v 1. polroku 2017
h) Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
B) Ostatné činnosti
- pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
C) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:
V priebehu hodnoteného obdobia roka 2017 boli samostatne vypracované
a predložené obecnému zastupiteľstvu :
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016
- Stanoviská hlavného kontrolóra obce k návrhom rozpočtového opatrenia
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 o výsledkoch kontroly za
obdobie od januára do februára 2018.
Finančnú kontrola výdavkových faktúr a príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za
obdobie január až február 2018.
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
Kontrolovaný subjekt:
Obecný úrad Opatovce
Vedúci kontrolovaného subjektu: pani starostka Janka Horňáková
Kontrola vykonaná:
Obecný úrad Opatovce, dňa 07.03.2018
Kontrolované obdobie:
rok 2018/ mesiace január a február
Cieľom kontroly bolo: kontrola došlých výdavkových faktúr a príjmových a výdavkových
pokladničných dokladov za obdobie január až február 2018.
Výsledok kontroly: na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačný zápis je uložený
k nahliadnutiu na OCÚ v Opatovciach. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2017 sa uskutočnila
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
6. Dodatok č. 1 k 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
Pri kontrole VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce Okresnou prokuratúrou v Trenčíne
bol podaný protest prokurátora na §5 odst. 1 tohto VZN, ktoré znenie je:
1. Je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných

domov, na
vstupných bránach, bez súhlasu majiteľa aj na vonkajšej strane výkladov obchodov a
prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, na prístreškoch a ďalších
súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach a
na iných verejnoprospešných zariadeniach.
V tom to bode obec ukladá obec subjektom práva, také druhy povinností na ktorých určenie pre takéto
druhy subjektov, nie je obec zákonne zmocnená.
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Opatovce, rieši nahradenie
uvedeného odst. textom:
1. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev, ktoré sú

vo vlastníctve alebo v správe obce Opatovce je zakázané.
Ostatné znenie VZN ostáva nezmenené.

Návrh Dodatku č. 1 VZN bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce. K návrhu neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 - predkladá hlavná kontrolórka obce
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám Návrh rozpočtového opatrenia č. 01/2018
Bežné príjmy
Bežné príjmy – rozpočet na rok 2018 predstavuje 136310€, návrh na 1. zmenu rozpočtu predstavuje
1058€, 1. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 137368€.
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY spolu predstavujú rozpočet po úprave 137368€.
Bežné výdavky
Bežné výdavky – rozpočet na rok 2018 predstavuje 123635€, návrh na 1. zmenu rozpočtu predstavuje
284€, 1. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 123919€.
Kapitálové výdavky – rozpočet na rok 2018 predstavuje 0€, návrh na 1. zmenu rozpočtu predstavuje
500€, 1. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 500€.
Finančné operácie výdavkové – rozpočet na rok 2018 predstavuje 11500€, návrh na 1. zmenu
rozpočtu predstavuje 0€, 1. zmena rozpočtu na rok 2018 predstavuje 11500€.
VÝDAVKY spolu predstavujú rozpočet po úprave 135919€.
Hospodárenie celkom +1449€.
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 č. 01/2018. Návrh
rozpočtového opatrenia bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce. K návrhu neboli uplatnené žiadne zmeny ani podnety.
8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017 – Inventarizačný zápis - predkladá hlavná
kontrolórka obce
V zmysle Vnútorného predpisu na vykonanie inventarizácie č. 2/2008 nariadila starostka obce
vykonanie riadnej inventarizácie majetku Obce Opatovce ku dňu 31.12.2017 a menovala
inventarizačnú komisiu.
Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačný zápis je uložený
k nahliadnutiu na OcÚ v Opatovciach. Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2017 sa uskutočnila
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Spevácky súbor Opatovčan,
DHZ Opatovce, JDS ZO Opatovce – predkladá starostka obce
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce:
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku 2018 – 500 €
DHZ Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre DHZ – 500 €
JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2018 – 500 €
Tak ako po minulé roky aj pre rok 2018 navrhujem uvedené organizácie podporiť nenávratným
finančným príspevkom z rozpočtu obce v požadovanej výške v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
9a. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, (podané obcou) dofinancovanie – prehľad –
predkladá starostka obce
Podané:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie (kód projektu 072TN130080)
Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020
Celkové náklady 87 891,02 € (spôsob financovania - refundácia nákladov)
Dofinancovanie: 0
Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce
(kompostéry)
Environmentálny fond
Celkové náklady: 35 034,74 €
Dofinancovanie: 1 751,74 €

Hasičská zbrojnica – prestavba obj, s.č.61
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ Bratislava
Celkové náklady: 92 474,96 € (spôsob financovania - refundácia nákladov)
Dofinancovanie: 62 474,96 €
schválený fin. príspevok 30 000 €
Pripravované:
Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť
Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre cyklistov a chodcov".
INTERREG V-A SK-CZ /2018/05
Celkové náklady: 317 336,00 €
Dofinancovanie: 15 866,80 €
Oplotenie cintorína a oprava prístupovej komunikácie k DS položením asfaltu
§1 a §2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9.decembra 2005 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2018
Celkové náklady: 13 950,00 €
Dofinancovanie: 1 395,00 €
Celkové dofinancovanie, pri úspešnosti žiadosti predstavuje 81 487,50 €, z toho najväčšiu položku
tvorí dofinancovanie HZ – 62 474,96 €. Je potrebné hľadať riešenie na dofinancovanie uvedených
projektov. Jedným z riešení je predaj par. č. 571, o kúpu ktorej prejavil záujem Dalitrans, s.r.o. Veľké
Bierovce.
9b.Predaj pozemku parcela č. 571 – informácia – predkladá starostka obce
Na základe nového dispozičného riešenia Rýchlostnej cesty R2, Križovatka D1 – Trenčianska Turná,
riešenie križovatky Chocholná dispozične zasahuje aj do parcely č. 571. O tejto skutočnosti som
informovala záujemcov o kúpu. Ich záujem o pozemok stále trvá, ale novú skutočnosť je potrebné
zohľadniť pri tvorbe ceny.
10. Výzva INTERREG V-A SK-CZ /2018/05 na projekt "Úprava ľavobrežnej koruny hrádze
rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre
cyklistov a chodcov". – predkladá starostka obce
Na základe toho, že obec Opatovce má vypracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu „Úprava
ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť
Nozdrkovce/Biskupice, s využitím pre cyklistov a chodcov" a na základe rokovania s naším
cezhraničným partnerom obcou Boršice, sme sa rozhodli pripraviť žiadosť v rámci výzvy INTERREG
V-A SK-CZ /2018/05 na projekt „Na kole histórií Velké Moravy“. Žiadateľom je obec Boršice, obec
Opatovce je jej cezhraničným partnerom. V rámci tohoto cezhraničného projektu sú riešené
cykloturistické chodníky. Obec Opatovce bude v rámci projektu riešiť stavbu "Úprava ľavobrežnej
koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/Biskupice, s
využitím pre cyklistov a chodcov". Vytvorila sa nám možnosť upraviť hrebeň hrádze rieky Váh, ktorý
je aj teraz, keď je neupravený využívaný cykloturistami aj občanmi obcí Opatovce a Veľké Bierovce.
Uvedená stavba je situovaná v dvoch katastrálnych územiach - Opatovce a Trenčianske Biskupice,
a predstavuje vlastne úpravu existujúcej stavby ľavobrežnej hrádze rieky Váh spevnením a položením
asfaltového povrchu. Pre uvedenú investíciu je potrebné uzatvoriť s vlastníkom stavby SVP, š.p.
Nájomnú zmluvu. Cena nájmu je stanovená na 1 €/rok.
11. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Výnos Ministerstva financií SR
číslo 26825/2005-441 – oplotenie cintorína, položenie asfaltu na prístupovú komunikáciu k DS –
predkladá starostka obce
Názov projektu: Oprava oplotenia a prístupovej komunikácie k domu smútku. Oplotenie cintorína si
vyžaduje opravu z dôvodu zlého technického stavu betónového múrika, ktorý je popraskaný a na
mnohých nestabilný. Obec v rámci údržby vyplnila praskliny, čo však nevyriešilo stabilitu múrika
a vizuálny vzhľad. Dielce oplotenia sú skorodované, aj napriek starostlivosti realizovaním
opakovaných náterov. Oprava oplotenia spočíva v demontáži betónového múrika a pôvodného
oplotenia. Následne vybudovanie nového múrika z betónových tvárnic a osadenie železných dielcov,
povrchovo upravených zinkovým náterom, aby nedochádzalo ku korózii. Prístupová komunikácia
bude opravená položením asfaltovo-betónovej vrstvy.
12. Príprava projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „ Oddychová zóna pri

Ihrisku Opatovce. – predkladá starostka obce
Príprava projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „ Oddychová zóna pri Ihrisku
Opatovce“, pozostávajúcich z objektov: Kiosk – výdaj občerstvenia s kuchynkou, sklad inventáru, WC
Ž/M, zastrešené pódium, zastrešenie tanečnej plochy a spevnenej plochy okolo, prívod NN, vodovod,
kanalizácia. Na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk bol vybraný dodávateľ
s najnižšou cenovou ponukou 2800 € DELTAATELIER Ing. Pavol Trunek. Obec zadala objednávku
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Návrh dispozičného riešenia
jednotlivých objektov bol odkonzultovaný.
13. Pokračovanie individuálnej bytovej výstavby v obci – predkladá starostka obce
Na základe schváleného Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Opatovce, v ktorom je schválené
územie pre individuálnu bytovú výstavbu, prejavil záujem developer z Trenčína o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov a výstavbu inžinierskych sietí s následnou prípravou stavebných pozemkov
a stavieb na kľúč. Na jeho podnet bolo uskutočnené prvé vstupné rokovanie s vlastníkmi pozemkov,
na ktoré bola pozvaná aj starostka obce. Starostka zámer rozvoja individuálne bytovej výstavby
z pohľadu obce podporila.
14. Rýchlostná cesta R2 – predkladá starostka obce
Rokovanie bolo zvolané s cieľom informovania TSK a starostov dotknutých obcí o pripravovanej
stavbe rýchlostnej cesty R2 v úseku Križovatka D1 – Trenčianska Turná. Stavba sa začína
v križovatke Chocholná, ktorá bola v porovnaní s DÚR prepracovaná. Výsledkom je útvarová
križovatka diaľnice D1, rýchlostnej cesty R2 a ciest I/9, I/61. V ďalšom úseku je navrhovaná R2
vedená v novej trase z dôvodu zapracovania požiadaviek.
15. Obecný park – cenová ponuka – predkladá starostka obce
Obecný park si vyžaduje odbornú celkovú údržbu. Na základe požiadavky bola predložená cenová
ponuka v dvoch variantoch na údržbu obecného parku (príloha zápisnice). Cenovo predstavujú ponuky
1079 € a 646 € bez DPH.
Ing. L. Bulková – je to dosť veľká čiastka, treba porozmýšľať či by sme určité práce nemohli
zabezpečiť vlastnými silami a tak znížiť finančnú náročnosť.
Ing. B. Vasko – je potrebné vybrať si z ponuky úkony, ktoré by sa vykonali dodávateľsky a ktoré vo
vlastnej réžii.
E. Slávka – vzhľadom na finančné možnosti obce tento rok investujme do údržby parku cca 500 €,
v ďalšom roku sa bude pokračovať.
16. Vyhodnotenie Plánu stavebných prác za rok 2017, Plán stavebných prác na rok 2018 –
predkladá starostka obce
Plán stavebných prác na rok 2017
Stavebné práce - názov
Spôsob financovania
Predpokladané financie: €
Výmena a prekládka el. rozvádzača –
Rozpočet obce/
1800,00
verejné osvetlenie
zahrnuté v rozpočte
Zrealizované - 1 592,40
Výmena stĺpu a svietidla verejného
Rozpočet obce/
800,00
osvetlenia v uličke
zahrnuté v rozpočte
Zrealizované - 284,82
Osadenie dopravného zrkadla na
Rozpočet obce/
400,00
miestnej komunikácii
zahrnuté v rozpočte
Zrealizované - 476,82
Výmena vchodovej brány na cintoríne
Rozpočet obce/
750,00
nezahrnuté v rozpočte
Zrealizované - 740,00
Dofinancovanie projektu
V prípade získania
1800,00
z environmentálneho fondu
dotácie.
Nezrealizované – nezískali
sme dotáciu
Detské ihrisko
V prípade získania
3000,00
dotácie.
Zrealizované - 3 167,52
Výmena dverí na KD
Rozpočet obce/
1500,00
nezahrnuté v rozpočte
Nezrealizované z dôvodu
nedostatku finančných
prostriedkov
Oprava popraskanej omietky a múrov
Rozpočet obce/
2000,00

budovy OcÚ
Servis viacúčelového športového ihriska

nezahrnuté v rozpočte
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

Oprava MK frézovaným asfaltom

Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte

spolu

Zrealizované 668,88
1500,00
Čiastočne len zrealizované z
dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov –
109,14
450,00
Čiastočne len zrealizované z
dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov –
195,00
14 000,00 z toho:
zahrnuté v rozpočte 3000,00

Stavby zrealizované
v hodnote 7 234,58
Práce nezahrnuté v rozpočte sa realizovali iba v prípade, že obec mala dostatok finančných
prostriedkov a boli schválené uznesením OcZ a RO.
Stavené práce nad rámec schváleného plánu stavebných prác na rok 2017 z dôvodu nutnosti realizácie,
schválené uznesením OcZ.
Stavebné práce - názov
Spôsob financovania
Predpokladané financie: €
Zmena vykurovania v budove Obecného nezahrnuté v rozpočte
Zrealizované - 6 256,85
úradu
Obostavanie prístrešku pri kultúrnom
nezahrnuté v rozpočte
Zrealizované – 4 300,00
dome
V roku 2017 boli zrealizované stavebné práce celkom v hodnote: 17791,43 €
Plán stavebných prác na rok 2018
Stavebné práce - názov
Rekonštrukcia ozvučenia DS
Oplotenie cintorína a oprava prístupovej
komunikácie k DS položením asfaltu
Generálna údržba obecné parku
Oprava MK frézovaným asfaltom
Dofinancovanie projektu
z environmentálneho fondu
Vymaľovanie budovy OcÚ, knižnice
Servis viacúčelového športového ihriska

Spôsob financovania
Rozpočet obce
V prípade získania
dotácie.
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte
V prípade získania
dotácie.
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte
Rozpočet obce/
nezahrnuté v rozpočte
spolu

Predpokladané financie: €
1 200,00
13 950,00
Dofinancovanie 1395,00
500,00
250,00
35 034,74 z toho
Dofinancovanie 1 751,74
2000,00
1500,00
54 434,74 z toho:
Dofinancovanie z rozpočtu
obce 8 596,74
zahrnuté v rozpočte 1 200,00

Práce nezahrnuté v rozpočte sa budú realizovať iba v prípade získania dotácie a ak obec bude mať
dostatok finančných prostriedkov a práce budú chválené uznesením OcZ.

17. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018 – predkladá starostka obce
Názov podujatia
Detský karneval
Fašiangový sprievod

Termín konania
28.01.2018
13.02.2018

Stavanie mája
MDD
Šachový turnaj
Anna bál
Posedenie pri pesničke
a opekačka pri výročí
SNP

30.04.2018
03.06.2018
august 2018
21.07.2018
31.08.2018

Mesiac úcty k starším
Vítanie detí do života
Mikuláš, Vianoce

október 2018
november /2018
02.12.2018

Organizátor
OcÚ
Spevácky súbor
Opatovčan, OcÚ
OcÚ
OcÚ
Ing. Ondriška, OcÚ
DHZ Opatovce, OcÚ
JDS ZO Opatovce,
OcÚ

Poznámka
zrealizované
zrealizované

OcÚ
OcÚ
OcÚ

18. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Opatovciach, dňa 14.03.2018

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková,.....................................
Ing. Richard Bulko............................................

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 14.03.2018 na Obecnom úrade v Opatovciach
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo
ruší
Uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo
(premiestnenie hracích prvkov detského ihriska z obecného parku do areálu športového ihriska
k osadeným hracím prvkom detského ihriska)
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za január - február 2018
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
protest prokurátora doručeného na Obecný úrad Opatovce dňa 12.01.2018, Pd 266/17/3309-5,
týkajúce sa 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. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k 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. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 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:
Rozpočet na Návrh na zmenu 1. zmena
rok 2018 v € č. 1
rozpočtu na rok
2018
Bežné príjmy
136310
1058
137368
Kapitálové príjmy
0
0
0
Finančné operácie príjmové
0
0
0

Príjmy spolu

136310
Rozpočet na
rok 2018 v €

1058

137368

Návrh na zmenu 1. zmena
č. 1
rozpočtu na rok
2018

Bežné výdavky
123635
284
123919
Kapitálové výdavky
0
500
500
Finančné operácie výdavkové
11500
0
11500
Výdavky spolu
135135
784
135919
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o vykonanej inventarizácii majetku obce Opatovce k 31.12.2017
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre:
Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku 2018 – 500 €
DHZ Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre DHZ – 500 €
JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2018 – 500 €
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo
poveruje starostku obce
- dať vypracovať znalecký posudok na parcelu Reg. „E“ č. 571 k.ú. Opatovce
- stanovením ceny zohľadňujúcej pripravovanú výstavbu R2 v uvedenej parcele
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Na kole histórií
Velké Moravy“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Opatovce v SR
a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja v SR,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci vo výške 15 866,80 €.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Nájomnú zmluvu medzi Slovenskou republikou, v mene ktorej koná správca Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, Banská Štavnica, IČO 36 022 047 a Obcou
Opatovce IČO 00311901 na predmet a účel nájmu:
1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č.
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov, správu majetku štátu – nasledovných pozemkov registra C
KN , ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská republika
katastrálne územie
druh pozemku
parcela KN C výmera m2
číslo
LV

Opatovce
zastavané plochy a nádvoria
333/1
485
141
Opatovce
zastavané plochy a nádvoria
333/2
40645
141
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných predpisov,
správu majetku štátu - vodnej stavby – ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh v rkm 148,460 –
152,350 a brehovej čiary koryta rieky Váh v rkm 147,980 – 148,460, ktorá je vo vlastníctve
Slovenskej republiky a sčasti sa nachádza na pozemkoch špecifikovaných v bode 1. tohto článku
tejto zmluvy.
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných predpisov,
správu majetku štátu - vodnej stavby – ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Váh v rkm 148/460 –
152,350 a brehovej čiary rieky Váh v rkm 147,980 – 148,460, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej
republiky a nachádzajú sa na týchto pozemkoch v tomto katastrálnom území:
− k. ú. Trenčianske Biskupice:

1.

− pozemky registra C-KN parcely číslo: 1138/36, 1138/37, 1138/39, 1138/34, 1138/42,
1138/43, 1138/41,
− pozemok registra E – KN parcela číslo 1138/2

Prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi a nájomca berie do užívania majetok vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe nájomcu špecifikovaný v bodoch 1., 2. a 3. tohto článku
tejto zmluvy v rozsahu ľavostrannej hrádze rieky Váh 12 225 m2 (ďalej len „predmet nájmu“) a
nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu nájomné vo výške a
spôsobom dohodnutým v Čl. III. tejto zmluvy, (Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že nájomca je povinný za užívanie
predmetu nájmu podľa tejto zmluvy uhrádzať prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 1,00 Eur
(slovom: jedno EURO). Nájomné je v zmysle § 28 ods. 3 zákona 222/2004 Z z. o dani s pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od dane).

4. Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby

v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu
s dopadom na predmet nájmu a výmeru záberu. Po realizácii stavby „Úprava ľavobrežnej
koruny hrádze rieky Váh, v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť
Nozdrkovce/Biskupice , s využitím pre cyklistov a chodcov“, nájomca zabezpečí
vypracovanie porealizačného geometrického plánu, na základe ktorého bude presný
rozsah predmetu nájmu vykonaný dodatkom k tejto zmluve.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v pôsobnosti Ministerstva financií SR na
projekt „Oprava oplotenia a prístupovej komunikácie k domu smútku – cintorín Opatovce“
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
výber dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou 2800 € DELTAATELIER Ing. Pavol Trunek, na
projektovú dokumentáciu „ Oddychová zóna pri Ihrisku Opatovce“
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vyhodnotenie zrealizovaných stavieb podľa plánu stavebných prác na rok 2017
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 15/2018

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán stavebných prác na rok 2018
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
V Opatovciach, dňa 14.03.2018

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová
Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková,.....................................
Ing. Richard Bulko............................................

