
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 22.05.2019 o 17,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Lenka Bulková, Monika Ernestová 
Zapisovateľka: Patrícia Koníčková 
 
Prítomní poslanci:          Lenka Bulková, zástupkyňa starostky 
                                  Ing. Benjamín Vasko, poslanec OcZ  

               Monika Ernestová, poslankyňa OcZ 
               Zdeno Margorín, poslanec OcZ 

                                        Andrej Bulko, poslanec OcZ 
 
Neprítomní poslanci: 0   
Ospravedlnení poslanci: 0    
Rokovanie  OcZ bolo ukončené: 20,30 h. 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie programu zasadnutia. 
4. Kontrola uznesenia. 
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Výnos Ministerstva financií SR 

číslo 26825/2005-441 – oplotenie cintorína, položenie asfaltu na prístupovú komunikáciu k DS.  
6. Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – 
vypracovanie žiadosti.    

7. Odvolanie Ing. Ľ. Chorváta voči rozhodnutiu č.71/2019 za komunálny odpad. 

8. Postúpenie podnetu – sťažnosti na bioplynovú stanicu BIOTEC, s.r.o. 
9. Predaj pozemku parcela č. 571 – obnovený záujem DALITRANS, s.r.o. – ponuka na odkúpenie. 
10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce Futbalový klub TJ Veľké Bierovce –  

Opatovce. 
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie – DHZ Opatovce letný tábor pre malých hasičov. 
12. Správa - Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu. 
13. Rôzne: 

-využívanie priestorov bývalej predajne potravín, 
-separovanie odpadu,  
-vymenovanie nových členov DHZ Opatovce, 

               - Rýchlostná cesta R2 – informácia,  
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: Patrícia Koníčková 
Overovatelia zápisnice: Lenka Bulková, Monika Ernestová 
 
3.   Schválenie programu zasadnutia: Predložený program zasadnutia Oc.Z starostkou obce bol 
schválený.       
4.   Kontrola uznesenia - predkladá starostka obce 
Uznesenia prijaté na zasadnutí OcZ 27.02.2019 mali formu berie na vedomie a schvaľuje. 



 
5. 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 
22.03.2019 bola odoslaná žiadosť na projekt: 
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. 
Celkové náklady: 13 950,00 € 
Dofinancovanie:   1 395,00 € 
 
6.Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – vypracovanie 
žiadosti.    
 – predkladá starostka obce 
V roku 2018 sme zrealizovali časť Hasičskej zbrojnice z prostriedkov získaných z dotácie na projekt 
„Prestavba objektu s.č. 61 – Hasičská zbrojnica“. Výška dotácie bola 30000 € a obec sa podieľala na 
spolufinancovaním vo výške 5% ( 5818,15 €). 
Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR dáva možnosť získať ďalšie finančné 
prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prestavbu hasičskej zbrojnice. 
Vzhľadom na potrebu dokončenia prestavby objektu s.č.61 -Hasičská zbrojnica sa obec rozhodla 
vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Prestavba  s.č. 61 – Hasičská zbrojnica“. Výška 
dotácie je 30000 €, obec sa bude podieľať na spolufinancovaní vo výške 5%. 
Obec oslovila Bánovskú regionálnu rozvojovú agentúru na vypracovanie žiadosti. 
 
7.  Odvolanie Ing. Ľ. Chorváta voči rozhodnutiu č.71/2019 za komunálny odpad. 
 – predkladá starostka obce 
Dňa 29.03.2019 bolo doručené obci Odvolanie Ing. Ľ. Chorváta voči rozhodnutiu č.71/2019 za 
komunálny odpad. Ing. Chorvát vo svojom odvolaní vyzýva obec a obecné zastupiteľstvo k väčšej 
motivácii k separovaniu odpadu a upozorňuje na skutočnosť doplácania občanov, ktorý zodpovedne 
separujú odpad, na tých ktorý odpad separujú menej dôsledne. 
V súčasnosti prebiehajú rokovania s odpadovou spoločnosťou  o možnostiach vývozu a registrovania 
odpadu z jednotlivých domácností. 
Obecný úrad Opatovce v súčinnosti s Obecným zastupiteľstvom, vzhľadom na novú legislatívnu 
skutočnosť - novelu zákona č.312/2018 Z. z. o odpadoch, pracuje na príprave nového VZN  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Opatovce. 
8. Postúpenie podnetu – sťažnosti na bioplynovú stanicu BIOTEC, s.r.o. 
 Dňa 25. 03. 2019 bol na Obecný úrad Opatovce, doručený podnet – sťažnosť Ing. R. Bulku, 
 v ktorom občan upozorňuje na zhoršenie kvality života a enormného zaťaženia životného prostredia 
vývozom digestátu z bioplynovej stanice BIOTEC, s.r.o. - BIOPLYN BIEROVCE 2 s.r.o. Vývoz sa 
realizuje na pozemok letiska, ktorý je blízkosti rodinných domov. Vlastníkom letiska sú Letecké 
opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, Trenčín, PSČ 91104, SR. Občan žiada prešetrenie 
dlhodobého problému, kontrolným a povoľovacím orgánom, Inšpekciou životného prostredia, 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  
 Dňa 01.04.2019 bol podnet postúpený obcou na prešetrenie príslušným orgánom. 
Dňa 20.05.2019 obci doručená odpoveď od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho v Bratislave kde konštatoval: “Pri kontrole nedošlo k porušeniu všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov.„ 



  
9.Predaj pozemku parcela č. 571 – obnovený záujem DALITRANS, s.r.o. – ponuka na odkúpenie 
– predkladá starostka obce 
Spoločnosť DALITRANS, s.r.o. obnovila záujem o kúpu parcely č.571, k.ú. Opatovce  za cenu podľa 
znaleckého posudku vypracovaného dňa 15.04.2018, ktorý bol predložený dňa 20.04.2018.  na rokovaní 
so zástupcom spoločnosti. Cena za m2 podľa znaleckého posudku je stanovená na 4,16 €. 
Poslanci Obecného zastupiteľstva odpredaj uvedenej parcely spoločnosti DALITRANAS, s.r.o. Veľké 
Bierovce za cenu stanovenú znaleckým posudkom vyhodnotili ako nevýhodnú pre obec a poverili 
starostku obce rokovaním o výhodnejších podmienkach predaja pre obec. 
 
 
10.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce – Futbalový klub TJ Veľké 
Bierovce -Opatovce 
– predkladá starostka obce 
Dňa 10.05.2017 doručil Futbalový klub telovýchovná jednota Veľké Bierovce – Opatovce žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok vo výške 500 € na zakúpenie športových a tréningových pomôcok, 
zapožičanie sedacích súprav a cenu do tomboly na akciu Jánske ohne. 
Poslanci obecného zastupiteľstva vzhľadom na angažovanosť v prospech obce v porovnaní s inými 
záujmovými skupinami fungujúcimi v obci – DHZ Opatovce, JD Opatovce a Spevácky súbor Opatovčan, 
považujú požadovanú výšku finančného príspevku za neadekvátnu. Poslanci O.z. navrhli sumu 200 €. 
Vecnú cenu do tomboly, na akciu Jánske ohne a zapožičanie sedacích súprav považujú za 
akceptovateľnú. 
 
11.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce - DHZ Opatovce 
– predkladá starostka obce 
Dňa 20.05.2017 doručil DHZ Opatovce žiadosť o finančný príspevok na letný tábor mládeže – Hasičský 
tábor 2019  – 80 €. 

Tak ako po minulé roky aj pre rok 2019 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. 
 
12. Komisia OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu – správu predkladá predseda Ing. 
Benjamín Vasko. 
Dňa 29.03.2019 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 2018. Komisia na svojom zasadnutí 
prijala uznesenie, že berie na vedomie uvedené oznámenie. 
 
13.ROZNE 
 – predkladá starostka obce 
Využívanie priestorov bývalej predajne potravín – informácia, 
Priestory bývalej predajne potravín, budú využívane na účely obce podľa potreby. 
Separovanie odpadu – informácia, 
Od januára obecný úrad začal monitorovať separáciu odpadu ako takú, ale aj kvalitu separovania 
odpadu. Na podporu zvýšenia separácie odpadu nám boli vo februári pridelene ďalšie 4 kontajnery na 
plasty,1 kontajner na papier a 1 kontajner na kov. 
Propagáciu kvalitného separovania odpadu budeme riešiť v spolupráci z OZV.  
Vzhľadom na nie jednoduchú tému, uvítame podnetné návrhy k tejto problematike aj od občanov. 
-Vymenovanie nových členov DHZ Opatovce – informácia, 
- predkladá starostka obce 
Dňa 13.05.2019  boli vymenovaný za členov DHZ Opatovce do funkcie mladší hasič – René Kuzma 
a Ivan Hološ. 

- Rýchlostná cesta R2 – informácia 
- predkladá starostka obce 



Dňa 18.03.2019 bolo zvolané rokovanie s cieľom informovania TSK a starostov dotknutých obcí 
o pripravovaných etapách výstavby 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. 
 
V Opatovciach, dňa 22.05.2019 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 
 
Zapísala:        Patrícia Koníčková                  ...................................... 
 
Overovatelia: Lenka Bulková                        ......................................                    
                       
                       Monika Ernestová                   ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 22.05.2019 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
Uznesenie č. 9/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Výnos Ministerstva 
financií SR   číslo 26825/2005-441 –  oplotenie cintorína, položenie asfaltu na prístupovú 
komunikáciu k DS  
hlasovanie: za –5             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 10/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
zabezpečenie  spolufinancovania z vlastných prostriedkov pre projekt „Prestavba objektu s.č. 
61 – Hasičská zbrojnica“, v rámci Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky vo výške 5 % poskytnutej dotácie. 
hlasovanie: za –5             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 11/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e                                                                                                                              
Odvolanie Ing. Ľ. Chorváta voči rozhodnutiu č.71/2019 za komunálny odpad 

hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 

 
Uznesenie č. 12/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e    
Postúpenie podnetu – sťažnosti na bioplynovú stanicu BIOTEC, s.r.o. a odpveď na sťažnosť.                                                                                                                       
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 13/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e  
starostku obce rokovať o cene pozemku predaja  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.  
 
Uznesenie č. 14/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e                                                                                                                              
Spravu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného záujmu o podaní Oznámenia 
funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2017 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 –5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 



Uznesenie č. 15/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s c h v a ľ u j e                                                                                                                             
Žiadosťo nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre: 
Futbalový klub TJ Veľké Bierovce –Opatovce –na zakúpenie športových a tréningových 
pomôcok roku 2019 – 200€ 
hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 16/2017 
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
Žiadosťo nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre: 
DHZ Opatovce-  príspevok na letný tábor mládeže – Hasičský tábor 2019  – 80 € 

hlasovanie: za – 5           proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
V Opatovciach, dňa 22.05.2019 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce                        
 
 

 
 
 
Zapísala:        Patrícia Koníčková                  ...................................... 
 
Overovatelia: Lenka Bulková                        ......................................                    
                       
                       Monika Ernestová                   ...................................... 
 


