Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oponice,
konaného dňa 15.12. 2017.
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Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oponice,
konaného dňa 15.12. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Bc. Peter Marko, starosta obce
Poslanci : Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga
Neprítomní: Ďalší prítomní: Mgr. Oľga Švihoríková, kandidát na hlavného kontrolóra
Mgr. Helena Paučírová, kandidát na hlavného kontrolóra
Zuzana Geršiová – zamestnankyňa obce
Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie 5 /2017
8. Schválenie výšky finančnej dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce
9. Prerokovanie VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
10. Prerokovanie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
11. Prerokovanie VZN č. 5/2017 ,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
12. Prerokovanie VZN č.6/2017 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Oponice
13. Prerokovanie návrhu Zásad odmeňovania poslancov
14. Prerokovanie platu starostu
15. Prerokovanie rozpočtu na rok 2018 a roky 2019,2020
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril
Bc. Peter Marko, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že sú prítomní
všetci poslanci a OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice.
K bodu 2. Schválenie programu
Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý bol zverejnený , spýtal sa, či má k navrhnutému
programu niekto z poslancov nejaké pripomienky, nikto nemal, tak starosta obce dal odhlasovať
schválenie programu :
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Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje program 21. zasadnutia OZ v Oponiciach v znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie 5 /2017
8. Schválenie výšky finančnej dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce
9. Prerokovanie VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
10. Prerokovanie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
11. Prerokovanie VZN č. 5/2017 ,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
12. Prerokovanie VZN č.6/2017 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Oponice
13. Prerokovanie návrhu Zásad odmeňovania poslancov
14. Prerokovanie platu starostu
15. Prerokovanie rozpočtu na rok 2018 a roky 2019,2020
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Hlasovanie č.1:
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Program 21. zasadnutia OZ bol schválený.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Ladislava Baleja, členov : Ing. Martina
Medzanského a Antona Fabiana.
Hlasovanie č. 2:
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 214
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ladislav Balej
členovia: Ing. Martin Medzanský
Anton Fabian
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K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa :
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Michala Geršiho a Petra Matejáka, za zapisovateľku
Gabrielu Šiškovú
Hlasovanie č. 3:
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga)

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 215
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
berie na vedomie
1.určenie overovateľov zápisnice: Michal Gerši
Peter Mateják
2.určenie zapisovateľa:

Gabriela Šišková

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení :
Starosta obce prečítal uznesenia od č. 184 po č.212, konštatoval, že všetky prijaté uznesenia sú
splnené .
Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej prečítal návrh na
Uznesenie č. 216
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom obce
Hlasovanie č. 4
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga)

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
K bodu 6. Voľba hlavného kontrolóra :
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných, že na miesto hlavného kontrolóra sa prihlásili traja
kandidáti: Mgr. Oľga Švihoríková, Mgr. Helena Paučírová, ktoré sú prítomné a Ing. arch. Oto Hodál,
ktorý nie je prítomný, ospravedlnil sa. Všetci traja kandidáti spĺňajú kvalifikačné predpoklady
a podmienky určené obecným zastupiteľstvom . Starosta vyzval prítomné kandidátky, aby sa
predstavili. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky, tak sa pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za jednotlivých kandidátov:
Kandidát č. 1 Ing. arch. Oto Hodál :
Hlasovanie č. 5
za:
0 poslancov
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Kandidát č.2 Mgr. Helena Paučírová :
Hlasovanie č. 6
za:
5 poslancov (Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Anton Varga)
Kandidát č. 3 Mgr. Oľga Švihoríková :
Hlasovanie č. 7
za:
2 poslanci
( Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský)
Starosta obce konštatoval, že za hlavného kontrolóra bola zvolená Mgr. Helena Paučírová, s počtom
hlasov 5.
Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej prečítal :
Uznesenie č.217
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
volí za hlavnú kontrolórku obce Mgr. Helenu Paučírovú
K bodu 7. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatrenie 5 /2017
Starosta obce dal slovo Zuzane Geršiovej, ktorá poslancov oboznámila s rozpočtovým opatrením č.
5/2017 ( príloha č. 3).
Prihlásil sa Peter Mateják, ktorý sa spýtal na novovytvorenú položku špeciálne služby – rekreácia
a šport TJ vo výške 600 €. Starosta vysvetlil, že sa jedná o služby spojené s projektom športoviska,
že musel dať robiť geometrický plán, lebo sa tam menili parcely.
Nikto ďalší pripomienku nemal, tak starosta vyzval poslancov za schválenie rozpočtového opatrenia
č. 5/2017
Hlasovanie č. 8
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga

proti :
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 218
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2017
K bodu 8. Schválenie výšky finančnej dotácie organizáciám pôsobiacim na území obce
Starosta obce oznámil, že konkrétne žiadosti poslancom neboli doručené, dostali len prehľad
(príloha č.4), ktoré organizácie o dotáciu požiadali a ich výšku. Kto chce môže si jednotlivé žiadosti
prejsť, prípadne ich prečíta.
Poslanec Ladislav Balej – všetko je dané zákonom, všetko musí byť vydokladované.
Starosta pristúpil k jednotlivým žiadostiam:
1.Žiadosť Občianskeho združenia Oponické slniečko - dotácia na šport – 350 € - na zakúpenie
športového náradia a náčinia, na ocenenia ( príloha č. 5).
Prihlásil sa poslanec Peter Mateják, ktorý navrhol, aby sa všetkých organizáciám dalo rovnako, tak
ako minulý rok, s tým, že tento rok to bude po 600 €.
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Poslanec Ladislav Balej nesúhlasil z toho dôvodu, že on je za to, aby organizácie dostali dotácie
v plnej výške, v takej akej si podali žiadosti, spýtal sa starostu ako schválenie dotácií ovplyvní
rozpočet. Starosta obce informoval, že môže sa vyhovieť všetkým v plnej výške, lebo sa neplánujú
žiadne investičné akcie, len z dotácii, ktoré sú prisľúbené - z rezervy premiéra, z Ministerstva
financií. Poslanec Peter Mateják sa vyjadril, že prísľub neznamená, že tie peniaze aj reálne
dostaneme, prísľubov už bolo veľa a nič z toho nebolo.
Starosta dal hlasovať za návrh Petra Matejáka - schválenie dotácie občianskemu združeniu
Oponické slniečko na rok 2018 vo výške 300 € na športový deň detí
Hlasovanie č. 9
za:
1 poslanec
proti :
5 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
Návrh nebol prijatý.

Peter Mateják
Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,
Medzanský, Anton Varga
Michal Gerši

Ing. Martin

Starosta dal hlasovať za schválenie dotácie občianskemu združeniu Oponické Slniečko na rok 2018
vo výške 350 € na športový deň detí
Hlasovanie č. 10
za:
6 poslancov
proti :
1 poslanec
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Ing. Martin Medzanský, Anton Varga)
Peter Mateják)

Uznesenie č.219
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje
dotáciu OZ Oponické slniečko na rok 2018 vo výške 350 € na športový deň detí.
2.Žiadosť Občianskeho združenia Oponické slniečko- dotácia na kultúru – 350 € –zakúpenie
materiálu – kostýmy a rekvizity, hudobnú skupinu , ocenenia na karneval (príloha č.6)
Starosta dal hlasovať za návrh Petra Matejáka - schválenie dotácie občianskemu združeniu
Oponické slniečko na rok 2018 vo výške 300 € na fašiangový karneval detí .
Hlasovanie č. 11
za:
1 poslanec
proti :
5 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec
Návrh nebol prijatý.

Peter Mateják
Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,
Medzanský, Anton Varga
Michal Gerši

Ing. Martin

Starosta dal hlasovať za schválenie dotácie občianskemu združeniu Oponické slniečko na rok 2018
vo výške 350 € na fašiangový karneval detí.
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Hlasovanie č. 12
za:
6 poslancov
proti :
1 poslanec
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Ing. Martin Medzanský, Anton Varga
Peter Mateják

Uznesenie č.220
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje dotáciu OZ Oponické slniečko na rok 2018 vo výške 350 € na fašiangový karneval detí.
3.Žiadosť Občianskeho združenia Veteran Car klub Appony – Oponice
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou občianskeho združenia o dotáciu vo výške 600 € na dve
akcie - zraz veteránskych vozidiel (250 €) a zraz retrobicyklov (350 €) (príloha č.7 )
Starosta dal slovo predsedovi združenia Michalovi Jánošovičovi, ktorý oboznámil všetkých
prítomných s činnosťou občianskeho združenia a akciami, na ktoré žiada zduženie dotáciu.
O akcii Zraz retrobicyklov sa pochvalne vyjadrili i poslanci Michal Gerši, Ladislav Balej a starosta
obce, ktorý dal hlasovať za schválenie dotácie OZ Veteran Car Club Appony – Oponice na rok 2018
vo výške 600 € na kultúrne podujatia
Hlasovanie č. 13
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský, Anton Varga

proti :
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 221
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje dotáciu OZ Veterán Car Club Appony – Oponice na rok 2018 vo výške 600 € na
kultúrne podujatia.
4.Žiadosť TJ Oponice o dotáciu vo výške 8 000 € na športové podujatia (príloha č. 8).
Starosta obce prečítal zo žiadosti , že finančné prostriedky budú použité na mzdy rozhodcov, mzdy
hospodára, čistiace a hygienické prostriedky, materiálne zabezpečenie, administratívne práce
a drobné úpravy.
Poslanec Ing. Martin Medzanský sa spýtal, koľko rozhodcov sa zúčastňuje jednotlivých zápasov.
Zodpovedal prítomný predseda TJ Tomáš Aneštík – 4 rozhodcovia. Predseda tiež oboznámil
prítomných s činnosťou TJ Oponice. Po zodpovedaní všetkých otázok sa pristúpilo k hlasovaniu,
starosta obce dal schváliť dotáciu TJ Oponice na rok 2018 vo výške 8 000 € na športové podujatia.
Hlasovanie č. 14
za:
5 poslancov
proti :
0 poslancov
zdržal sa:
2 poslanci
Návrh bol prijatý

Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal
Gerši, Anton Varga
Peter Mateják, Ing. Martin Medzanský
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Uznesenie č. 222
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje dotáciu TJ Oponice na rok 2018 vo výške 8 000 € na športové podujatia.
5.Žiadosť ZO JDS vo výške 800 € na kultúrny a vzdelávací projekt.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že ZO JDS Oponice požiadala o dotáciu vo výške
800 € na návštevu múzea v Antole a historického mesta Banská Štiavnica (príloha č. 9).
Poslanec Anton Fabian – vlani sa riešilo to, že jednota dôchodcov chcela dotáciu na výlet len pre
svojich členov, ako to potom dopadlo ? Malo by to byť pre všetkých občanov dôchodcov, malo by
to byť na akciu, ktorá bude pre všetkých, nie len tých, ktorí sú členmi združenia.
Starosta obce – riešilo sa to tak, že obec spravila výlet pre všetkých občanov, výletu sa mohli
zúčastniť nielen členovia, ale aj občania obce.
Ladislav Balej - malo by to byť pre všetkých občanov, akcia by mala mať verejný charakter, lebo na
ňu použijú verejné financie z dotácie. Malo by to byť tak, že tu v „kulturáku“ urobia nejakú akciu, na
ktorú môže prísť z vonka hocikto.
Starosta obce – nie je problém dať do uznesenia verejný charakter, dá sa to aj do zmluvy, my to
potom usledujeme.
Poslanec Peter Mateják predložil návrh, aby ZO JDS Oponice na rok 2018 bola schválená dotácia vo
výške 600 €, s tým, že to bude v súlade s VZN č.5/2005 o dotáciach.
Starosta dal schváliť návrh poslanca Petra Matejáka.
Hlasovanie č. 15
za:
2 poslanci
proti :
4 poslanci
zdržal sa: 1 poslanec
Návrh nebol prijatý.

Michal Gerši, Peter Mateják
Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga
Ladislav Balej

Starosta dal schváliť dotáciu ZO JDS Oponice na rok 2018 vo výške 800 € na kultúrny a vzdelávací
projekt, ktorú môžu použiť v súlade s prijatým VZN č. 5/2005 o dotáciách.
Hlasovanie č. 16
za:
5 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej
Michal Gerši, Peter Mateják

proti :
2 poslanci
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý. ZO JDS Oponice na rok 2018 bola schválená dotácia vo výške 800 €.

Uznesenie č.223
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje
dotáciu ZO Jednoty dôchodcov Slovenska na rok 2018 vo výške 800 €, ktorú môžu použiť v súlade
s prijatým VZN č.5/2005 o dotáciách
K bodu 9. Prerokovanie VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Starosta obce dal slovo pani Zuzane Geršiovej, ktorá oboznámila poslancov s Návrhom VZN č.
3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia (príloha č. 10), ktoré sa týka právnických a fyzických
osôb podnikateľov, ktorým bol povolený malý zdroj znečisťovania ovzdušia, poplatok bol mierne
navýšený z toho dôvodu, že predchádzajúce VZN bolo ešte v slovenských korunách.
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Starosta obce vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie VZN č.3/2017 o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia.
Hlasovanie č. 17
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Uznesenie č.224
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje VZN č. 3/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
K bodu 10. Prerokovanie VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
Starosta obce dal slovo pani Zuzane Geršiovej, ktorá poslancov oboznámila s Návrhom VZN č.
4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 (príloha č.11), o tom, že sadzby zostali
rovnaké, neboli navýšené.
Starosta obce vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie VZN č. 4/2017 o dani
z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018.
Hlasovanie č. 18
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018.
Uznesenie č. 225
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018
K bodu 11. Prerokovanie VZN č. 5/2017, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
Starosta obce dal slovo pani Zuzane Geršiovej, ktorá poslancov oboznámila s Návrhom VZN č.
5/2017 , ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018( príloha č.12), s tým, že poplatok sa oproti roku nemenil.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie VZN č. 5/2017, ktorým sa zavádza na
území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2018
Hlasovanie č. 19
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga,Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 5/2017, ktorým sa zavádza na území obce Oponice
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018
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Uznesenie č. 226
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje
VZN č. 5/2017,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018

K bodu 12. Prerokovanie VZN č. 6/2017, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť
školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých
zriaďovateľom je Obec Oponice
Starosta obce dal slovo pani Gabriele Šiškovej, ktorá poslancov oboznámila s Návrhom VZN
č. 6/2017 (príloha č.13), o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Oponice.
Starosta obce vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie VZN č. 6/2017, o zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Oponice.
Hlasovanie č. 20
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 6/2017, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť
školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom
je Obec Oponice.
Uznesenie č. 227
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje VZN č. 6/2017 2017 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Oponice
K bodu 13. Prerokovanie Návrhu Zásad odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Oponice a ďalších občanov pracujúcich v komisiách obecného zastupiteľstva
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zásad odmeňovania poslancov (príloha č. 14), ktoré
aktualizoval podľa toho ako to majú v okolitých obciach. Upravil výšku odmeny za zasadnutie
obecného zastupiteľstva z 8 € na 20 € , odmenu za pracovné stretnutie z 5 € na
15 €, odmenu predsedom komisií za zasadnutie z 5 € na 15 €. Starosta navýšenie odmeny
odôvodnil aj tým, že zasadnutí nebýva toľko, koľko v minulosti a keď sa zasadá , tak aj niekoľko
hodín, napr. posledné pracovné stretnutie trvalo tri hodiny.
Poslanec Michal Gerši – navrhol zrušiť Komisiu kultúry a športu, nakoľko nemá čo robiť, lebo
všetku prácu vykonáva Občianske združenie Oponické slniečko.
Starosta obce – všetky komisie potrebujme, lebo vzájomnou spoluprácou môžu byť kultúrne
a športové akcie ešte lepšie.
Starosta obce vyzval poslancov k schváleniu Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Oponice a ďalších občanov pracujúcich v komisiách obecného zastupiteľstva
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Hlasovanie č. 21
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 228
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Oponice a ďalších
pracujúcich v komisiách obecného zastupiteľstva
K bodu 14. Prerokovanie platu starostu
K tomuto bodu všetkým poslancom rozdal písomný materiál (príloha č.15) poslanec Ing.
Medzanský, ktorý vypracoval spolu so zástupcom starostu Stanislavom Košťálom. Ing. Medzanský
materiál, v ktorom navrhuje navýšiť plat starostu o 30 % všetkým prítomným prečítal. Prílohou č.16
zápisnice je Dôvodová správa k návrhu platu starostu obce a prílohou č. 17 zápisnice je Stanovisko
starostu obce Bc. Petra Marka.
Poslanec Peter Mateják sa spýtal Ing. Martina Medzanského, či to písal len on sám. Pripojil sa
Ladislav Balej, ktorý sa Ing. Medzanského spýtal, či na to všetko prišiel za tie dva týždne čo je
poslancom obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu Stanislav Košťál povedal, že na materiáli sa
podielal aj on.
Poslanec Anton Fabian – povedal, že je tu dosť dlho na to aby mohol niečo k tomu povedať, nie je
proti, ale nie takouto formou, lepšie by bolo dať za dobré výsledky odmenu.
Starosta obce poznamenal, že odmenu nie je možné dať, lebo to zákon neumožňuje.
Poslanec Anton Fabián – navýšenie o 30 % by predstavovalo navýšenie o 452 €, čo je podľa neho
dosť, lebo obyčajní ľudia nemajú priemer ani 600 €. Nebol by proti, keby starosta nemal aj paušál
vo výške 300 € mesačne, ktorý treba prirátať.
Poslanec Ladislav Balej pripomenul, že využitie paušálu nikto nekontroluje, nerobí si ani cesťáky,
nevie či je to v poriadku.
Poslanec Fabián sa obrátil na kontrolórku, že by sa k tomu mohla vyjadriť. Potom sa vrátil
k písomnému materiálu, že tie veci, ktoré boli prečítané sú mu známe, ale podľa neho to starostovi
vyplýva z jeho funkcie.
Starosta obce – poznamenal, že keď nastúpil do funkcie v roku 2010 bol koeficient nastavený na
1,83 násobok, po dvoch mesiacoch ho znížili o 11 % . Poukázal tiež na to, že má len o 100 € vyšší
plat ako riaditeľka ZŠ, ktorá mu je podriadená a o 200 vyšší ako riaditeľka MŠ, pričom obidve
majú menšiu zodpovednosť a po štyroch hodinách idú domov. Bývalému starostovi boli
schvaľované odmeny štvrťročne, polročne a koncoročne, pritom mal ešte
o 11 % vyšší plat ako má starosta teraz. Na plate sa ušetrilo za tie roky vyše 15 000 eur. Základný
plat by mal aj vtedy, keby sa do obce nedostal ani cent, poslancom je jedno, že do obce prišlo skoro
800 000 €. Poslanci, ktorí predkladajú návrh to navýšenie vyrátali, tak, že do volieb by sa celkovo
minulo max. 4 000 €. Obrátil sa na poslancov, aby rozhodovali objektívne, nie subjektívne.
Poslanec Ladislav Balej – navrhol navýšiť áno, ale nie o 30 % , vie si predstaviť navýšenie o 10 %
pri zachovaní 300 € paušálu.
Medzi poslancami sa rozprúdila debata, ktorú starosta ukončil.
Starosta dal hlasovať za návrh Stanislava Košťála a Ing. Martina Medzanského – navýšenie platu
starostu obce o 30 %
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Hlasovanie č. 22
za:
2 poslanci
proti :
3 poslanci
zdržal sa: 2 poslanci
Návrh nebol prijatý.

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský
Anton Varga,Ladislav Balej,Peter Mateják
Anton Fabian,Michal Gerši

Starosta dal hlasovať za návrh Ladislava Baleja - navýšenie platu starostu obce o 10 %.

Hlasovanie č. 23
za:
5 poslancov
proti :
2 poslanci
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.

Anton Varga,Ladislav Balej,Peter Mateják,Anton
Fabian, Michal Gerši
Ing. Martin Medzanský,Stanislav Košťál

Uznesenie č.229
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
A: berie na vedomie
návrh poslanca Ladislava Baleja na navýšenie platu starostu obce o 10 %
B: schvaľuje
navýšenie platu starostu o 10 % s účinnosťou od 01.12.2017
K bodu 15. Prerokovanie rozpočtu na rok 2018 a roky 2019,2020
Starosta obce vyzval Zuzanu Geršiovú, aby oboznámila poslancom s návrhom rozpočtu na
rok 2018 (príloha č.18). Pani Geršiová oznámila, že pri zostavovaní rozpočtu sa rátalo s 3 %
navýšením v podielových daniach, je tam ešte 2 % rezerva.
Poslanec Peter Mateják sa spýtal, na poplatky za platby- školská jedáleň, vlani také príjmy
neboli.
Pani Geršiová vysvetlila, že sa jedná o príjmy za potraviny v školskej jedálni, ktoré sa v roku
2018 prvýkrát rozpočtujú, sú v príjmoch, aj vo výdavkoch.
Poslanec Peter Mateják sa spýtal na príjmy z veľkého kaštieľa.
Pani Geršiová odpovedala, že kaštieľu bola zaslaná výzva, dlžní sú na dani za ubytovanie
10 000 €, ktoré sľúbili, že do konca roka uhradia. Potom prešla k výdavkom, že ich treba
upraviť o schválené dotácie vo výške 10 100 €.
Poslanec Peter Mateják pripomienkoval zakúpenie obecného auta. Poslanec Anton Fabián
a Ladislav Balej sa zhodli na tom, že sa to môže riešiť na budúci rok, prípadne po voľbách.
Iné pripomienky nemal nikto, starosta dal odhlasovať schválenie rozpočtu na rok 2018
a zobratie na vedomie rozpočtu na roky 2019,2020
Hlasovanie č. 21
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton
Fabian,Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter
Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie č. 230
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
A: schvaľuje
rozpočet na rok 2018
B: berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
K bodu 16 Rôzne
Starosta obce sa vyjadril k situácii s lampami verejného osvetlenia , že by bolo dobré určiť, na
ktorú ulicu budú namontované, bolo by dobré dať ich na ulicu smerom na Súlovce, lebo je
najnebezpečnejšia a najdlhšia. Po čase, do 4 rokov by sa mohlo zrevitalizovať verejné
osvetlenie v celej dedine. Náklady na namontovanie jedného svietidla činia okolo 30 €,
- zhodenie, nahodenie, čo je super, bude to robiť pán Jagelka, lebo je najlacnejší, vymení sa
29 lámp.
Pripomienky nemal nikto, tak dal starosta schváliť revitalizáciu verejného osvetlenia smerom
na Súlovce.
Hlasovanie č. 21
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 231
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje
revitalizáciu verejného osvetlenia na ulici smerom na Súlovce
Starosta obce ďalej oboznámil poslancov s iniciatívou nového poslanca Ing. Martina Medzanského
zriadiť Komisiu verejnej zelene. Vyslovil podporu takejto komisii, lebo by mohla byť poradným
orgánom starostu obce pri opilovaní a vypilovaní stromov.
Starosta obce sa obrátil na poslancov, aby hlasovaním sa vyslovili za zriadenie Komisie verejnej
zelene
Hlasovanie č. 22
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 232
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
zriaďuje Komisiu verejnej zelene
Starosta dal návrh, aby predsedom komisie sa stal Ing. Martin Medzanský,nikto nemal k návrhu
pripomienku . Starosta dal hlasovať za zvolenie Ing. Martina Mezanského za predsedu Komisie
verejnej zelene.
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Hlasovanie č. 23
za:
7 poslancov

Stanislav Košťál, Ing. Martin Medzanský , Anton Fabian,
Anton Varga, Ladislav Balej, Michal Gerši, Peter Mateják,

proti :
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č.233
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
volí Ing. Martina Medzanského za predsedu Komisie verejnej zelene
Starosta obce potom vyzval predsedu Komisie verejnej zelene, aby do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva podal návrh na najmenej dvoch členov novozriadenej komisie.
K bodu 17 Diskusia
Do diskusie sa prihlásil Michal Jánošovič, ktorý poďakoval za pridelenú dotáciu, zároveň
všetkých pozval na zraz bicyklov a veteránov. Predseda TJ Oponice tiež poďakoval a pozval
poslancov a všetkých prítomných na akcie poriadané TJ Oponice. Do diskusie sa viac nikto
neprihlásil.
K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20 hod a 15 min.
Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice.
V Oponiciach 18.12.2017
Zapísala: Gabriela Šišková ...................................

Overovatelia:
Michal Gerši

..........................................

Peter Mateják

.........................................

....................................................
Bc. Peter Marko starosta obce
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