
Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 01.08.2019 o 18,00 h. na Obecnom úrade v Opatovciach 
  
Rokovanie OcZ viedla: Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce 
Overovatelia: Monika Ernestová, Andrej Bulko  
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 
 
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Lucia Bulková 
 
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. Predaj pozemku parcela č. 571 – obnovený záujem DALITRANS, s.r.o. – ponuka na 

odkúpenie 
5.a)  Žiadosť o poskytnutie dotácie DHZ Opatovce 
5.b) Sťažnosť na vývoz močovky PD Soblahov. 
6. 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: Andrej Bulko , Monika Ernestová 
 
3.   Schválenie programu zasadnutia: Predložený program zasadnutia Oc.Z starostkou obce 
bol doplnený o bod č. 5 a) a č.6 b) a bol poslancami schválený.   
    
4.   Kontrola uznesenia  
Uznesenie č. 17/2019 
Obecné zastupitelstvo 
p o v e r u j e  
Starostku obce preveriť situáciu  využiteľnosti pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 
571, o výmere 10459 m2 , orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce vzhľadom na 
ochranné pásmo dialnice a R2. 
– predkladá starostka obce 
 



Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o obmedzených možnostiach využitia 
pozemku vzhľadom na ochranné pásma dialnice a R2. 
 
5.  Predaj pozemku parcela č. 571 – obnovený záujem DALITRANS, s.r.o. – ponuka na 
odkúpenie 
– predkladá starostka obce 
  Informácia k bodu 5. je zároveň aj informáciou ku kontrole uznesenia. č. 17/2019. 

Ing. Mária Chorvátová doručila dňa 01.08.2019 na obecný úrad žiadosť, aby dotknutý pozemok 
obce par. .Reg.“E“ č. 571 nebol ponúkaný na predaj, nakoľko  je už od roku 2008 predmetom 
súdneho konania. 

Ponuka na odkúpenie dotknutého pozemku obce par. .Reg.“E“ č. 571 bola predložená obci 
spoločnosťou Dalitrans s.r.o.  

Poslanci obecného zastupiteľstva majú právo byť informonaný o všetkých majetkových 
záležitostiach obce a v rámci svojich kompetencií podľa Zákona Slovenskej národnej rady o 
obecnom zriadení č.369/1990 rokovať a rozhodovať. Na základe nových skutočností poslanci 
o predaji pozemku nerozhodli a posunuli žiadosť  o odkúpenie pozemku  do ďalšieho rokovania 
obecného zastupitelstva.  
 
5.a) Žiadosť o poskytnutie dotácie DHZ Opatovce. 
- predkladá  starostka obce  
Na Obecný úrad bola doručená žiadosť DHZ Opatovce na podporu zorganizovania 90. 
výročia DHZ Opatovce formou finančného príspevku -100 Eur. 
 
5.b) Sťažnosť na vývoz močovky PD Soblahov. 
-predkladá Ing. Lucia Bulková 
 Ing. Lucia Bulková predniesla sťažnosť občanov na enormný zápach a obavu z ohrozenia 
zdravia z dôvodu neprimeraného hnojenia polí PD Soblahov v katastri obce. 
Starostka obce upozornila predsedu družstva na sťažnosť občanov počas aplikácie močovky 
na poliach. Predseda družstva ubezpečil starostku obce, že v budúcnosti hnojenie polí bude 
prebiehať v súlade z hnojným plánom a za dohodnutých podmienok. 
 
6.Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť. 
 
 
V Opatovciach, dňa 01.08.2019 
 
 

                                                                         Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                starostka obce                       

 
 
Zapísala:  Patrícia Koníčková               ...................................... 
 
Overovatelia: Monika Ernestová          ......................................                    
                       
                       Andrej Bulko                  ...................................... 
 



 
 
 
 
 
 
                                                             UZNESENIE 
                          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 
                         konaného dňa 01.08.2019 na Obecnom úrade v Opatovciach 
 
 
 
Uznesenie č. 25/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e  
Posunutie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571, o výmere 
10459 m2 , orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce do dalšieho rokovania obecného 
zastupitelstva. 
hlasovanie: za – 5             proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 26/2019 
Obecné zastupitelstvo 
s ch v a ľ u j e  
Žiadosťo nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre DHZ Opatovce na podporu 
zorganizovania 90. výročia DHZ Opatovce – 100 eur 
 
hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 27/2019 
Obecné zastupitelstvo 
b e r i e    n a  v e d o m i e    
Sťažnosť občanov na enormný zápach a obavu z ohrozenia zdravia  z dôvodu neprimeraného 
hnojenia polí PD Soblahov v katastri obce. 
 
hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 
 
 
 
V Opatovciach, dňa 01.08.2019 
 
 

                                                                               Mgr. Iveta Mondeková 
                                                                                       starostka obce                        

 
 
 Zapísala:  Patrícia Koníčková               ...................................... 
 
Overovatelia: Monika Ernestová            ......................................                    
                       
                       Andrej Bulko                    ..................................... 
 
 


