Zápisnica
z 15. zasadnutia OZ
obce Oponice

V Oponiciach 13.marca 2017

Zápisnica
z 15. zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 13.marca 2017
o 18. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.

Zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Petrom Markom, pozvánkami. Zasadnutia
sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny, okrem zástupcu starostu pána Stanislava
Košťála a Jozefa Kohajdu, ktorí sú chorí a Petra Matejáka, ktorý starostovi obce ospravedlnil.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Skonštatoval, že zasadnutie
je uznášania schopné. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
2. Schválenie programu
Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 7 bodov.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Oponice č.1
7. Rôzne
8. Záver
spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie. Nikto. Dal hlasovať za prednesený program.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne program schválili ako uznesenie č. 163
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ladislava Baleja,
za členov Antona Fabiana a Antona Vargu. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. Pristúpil
teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia č. 164
v znení OZ schvaľuje: Návrhovú komisiu v zložení : - predseda Ladislav Balej,
člen Anton Fabian
Anton Varga
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Antona Fabiana a Ladislava
Baleja. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal hlasovať za
znenie uznesenia č.165
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice: Anton Fabian,
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Ladislav Balej
zapisovateľka: Zuzana Geršiová
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starosta oboznámil prítomných, že do funkcie hlavného kontrolóra obce sa neprihlásil
nikto, preto je potrebné voľbu opäť vyhlásiť. Bude sa postupovať tak ako naposledy, najprv
sa schváli úväzok a potom podmienky voľby. Spýtal sa či majú poslanci návrh na zníženie
alebo zvýšenie úväzku. Nikto nemal pripomienky. Predniesol teda návrh uznesenia č. 166 v
znení OZ obce Oponice schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % , dal hlasovať
za prednesené uznesenie.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie
- Potom starosta predniesol
prihlášky:

podmienky voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
Náležitosti prihlášky:
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
výpis z registra trestov ( nie starší ako tri mesiace)
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
profesijný životopis
súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok
jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
O výsledku bude spísaná zápisnica, ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva, ako príloha
k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica obsahuje najmä údaj : koľko obálok bolo
v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Oponice zašle svoju písomnú prihlášku
v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “ na adresu:
Obec Oponice č. 105, 956 14 Oponice najneskôr
do 26.mája 2017 do 12.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu Oponice.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku
so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade
s § 18 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Deň nástupu do zamestnania : 15.06.2017
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
1.
2.
-
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ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje žrebom.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním dňa 12.júna 2017
na zasadnutí OZ v Oponiciach.

Spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie, nikto sa neprihlásil, dal teda hlasovať
za prednesený návrh ako uznesenie č. 167
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie

6. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov obce Oponice č.1
V tomto bode starosta oboznámil všetkých prítomných o potrebných úpravách rozpočtu
ohľadne kancelárie obecného úradu kde podlaha je v dezolátnom stave, treba novú podlahovú
krytinu PVC, ďalej je potrebné vymeniť počítače, ktoré majú už 12-15 rokov, zosieťovanie
s kopírkou, novší Windows, klimatizáciu aby úrad mohol fungovať bez obmedzení,
navýšenie na monitorovaciu správu z námestia a vyskočia nám aj kompletné revízie elektriky
s opravami na všetkých budovách obce a hromozvody. Bola potrebná oprava tepelného
čerpadla v KD. O ďalších výdavkoch informovala zamestnankyňa obce Zuzana Geršiová kde
sa jedná o presun v mzdách, kde sa z jednej položky berie a presúva sa na inú mzdovú
položku a tak isto v odvodoch, kde došlo k zmene poisťovne u pracovníkov, potom je tam
navýšenie na školskej jedálni, kde vyskočil poplatok za vodu a bolo potrebné urobiť
ciachovanie váh. Poslanci dostali materiál k pozvánke. Úprava rozpočtu je prílohou č.1 tejto
zápisnice
Starosta sa spýtal či má niekto niečo na doplnenie, nikto sa neprihlásil. Predniesol teda návrh
uznesenia č. 168 v znení OZ obce Oponice schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017,
s úpravou na strane príjmov zvýšením o 6 879,00 eur a výdavkov zvýšením o 5 916,00 eur
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie
7. Rôzne
- starosta informoval poslancov, že dal robiť projekt na zateplenie ZŠ komplet so statikou
kúrením a tepelno-technickým posudkom pre environmentálny fond, ktorý vydal výzvu. Keď
sa to podarí bude to super. Projekt je k nahliadnutiu na úrade. K tomu je tam aj výmena kotla
na kúrenie a plechová strecha, aby sa nemusel meniť celý skelet strechy. Obstarávanie sa
robilo cez vestník.
- čo sa týka zmeny a doplnkov č.1 k územného plánu predostrel grafický návrh, ktorý
poslanci dostali s pozvánkou a je prílohou č. 2 tejto zápisnice, kružnica okolo družstva je
zóna, kde sa nedá stavať nič trvalo obývateľné. Na plániku je vyznačené kde umiestniť
bytovky, kde umiestniť zberný dvor. Je na poslancoch, či to rozmiestnenie zachovať alebo ho
zmeniť. Začína sa od Martina Ondriša.
- poslanec Balej povedal, že na zberný dvor treba naprojektovať veľký plot, aby to bolo
estetické
- starosta ohľadom bytoviek povedal, že by sa posunuli od cesty trochu ďalej a zberný dvor je
orientovaný popri jestvujúcej ceste dole nižšie
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- Ďalej informoval o stretnutí v Topoľčanoch s ministrom financií Kažimírom a Pavlom
Gogom, ktorí informovali o R8, ale vlastne nikto nevie ako to bude, len musí sa to riešiť kvôli
Land Roveru, zatiaľ sú to len vízie. Vystúpil tam aj Ing. Ševc vedúci pobočky regionálnej
správy a údržby ciest, ktorý hovoril o stave ciest ohľadne navážok materiálu a skládkovaniu
pre stavbu Land Roveru, aby investor počítal aj s opravou infraštruktúry, ktorá sa týmito
navážkami materiálu zničila. Na to zareagoval minister, že stavbu robí momentálne štátna
firma, ktorý vlastne budovy odovzdá Jaguáru, čiže zatiaľ je to v réžii štátu a zaúkoloval Ing.
Ševca aby mu prichystal súpis ciest, ktoré bude treba dať do poriadku, prisľúbil opravu.
- ďalším bodom v rôznom starosta informoval prítomných, že v Súlovciach bol podpísaný
banský priestor, určite budeme robiť proti tomu petičné akcie, spoločnosť, ktorá dostala toto
povolenie sa vraj informovala, kade spraviť cestu aby obišli Oponice
- poslanec Ladislav Balej dal návrh, aby sa starosta spojil s viacerými starostami okolitých
obcí a napísali list s požiadavkou o vyjadrenie, čo bude s týmito cestami po ukončení
výstavby Land Roveru.
- starosta dal hlasovať za návrh poslanca Ladislava Baleja ako uzn. č. 169 v znení Obecné
zastupiteľstvo obce Oponice odporúča starostovi spojiť sa so starostami okolitých obcí
v rámci spoločného pripomienkovania ohľadom momentálneho stavu ciest a ich devastácie
ťažkými
automobilmi v súvislosti s výstavbou závodu LAND ROVER v Nitre.
Pripomienkovanie adresovať RSÚC v Topoľčanoch a odboru Pozemných komunikácií
Okresného úradu v Topoľčanoch.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie
- prihlásil sa poslanec Michal Gerši, ktorý sa pýtal na obednú cestu, čo s tými nákl.
vozidlami a traktormi, čo tade chodia aj keď sú tam umiestnené zákazové značky- starosta
odpovedal, že sa na to už informoval a musíme tam dať doplnkovú tabuľku nad 3,5 tony
z obecnej cesty si to máme riešiť my a z hlavnej cesty musíme požiadať o stanovisko
okresný úrad, odbor pozemných komunikácií
- Poslanec Michal Gerši sa spýtal čo je nové ohľadom výzvy, starosta odpovedal, že
zatiaľ je hlucho, ale mali by byť vyhlásené v takom stave ako sme to podali, možno pod
iným názvom, ale s tými istými podmienkami, čo sa týka tribuniek na ihrisku aj ostatných,
športoviska, školy, cesty
- ďalej poslanec Michal Gerši upozornil, že treba postriekať na námestí krušpán, lebo
je napadnutý škodcom, ak sa to neurobí vyschne
- poslanec Ladislav Balej sa vyjadril, že oprava obecnej cesty medzi kostolom a malým
kaštieľom by sa mala riešiť celá cesta nielen časť
Pani Hodálová sa pýtala či funguje knižnica, starosta odpovedal, že momentálne nie,
ale ak by bol záujem dohodne to s Erikou Kunkelovou, potom by sme to aj vyhlásili.
Jeden deň v týždni. V lete sa to dá, v zime by tam nevydržala a za dve tri hodiny jeden
deň v týždni sa tam kúriť neoplatí.
- poslanec Michal Gerši sa informoval na chodník smerom od potoka dole na Nitru
po dobudovaní kanalizácie nie je v pôvodnom stave. Starosta odpovedal, že sme dostali
menej financií ako sme žiadali. Budeme to musieť nejako riešiť. Celý projekt bol stroho
riešený, tam sa skoro s ničím nepočítalo. Teraz bude zadávať projekt na zvyšok dediny a
tam chce zažiadať, aby boli vyšpecifikované všetky podmienky ako napr. odvod dažďovej
vody
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- pani Hodálová sa spýtala v rámci záhradkárov na kompost, či obec nemá k dispozícii,
starosta odpovedal, že tento náš by možno aj bol, ale spýta sa na to aj firmy, čo nám
vyváža odpad Envi- Geos
- ďalej sa pani Hodálová pýtala ako je to s platením daní a či sú tu aj neplatiči, odpovedala
pracovníčka obce Zuzana Geršiová - že máme aj neplatičov ale na daniach to je menej,
horšie je to s poplatkami za odpad a ČOV, lebo tam sú vyššie sumy, problém je s tými čo
tu majú trvalý pobyt, ale sa tu nezdržujú, ako viete rozhodnutia doručenie musia podpísať.
- poslanec Michal Gerši navrhol, že v podniku VPP majú vlečku, ktorú by mohla obec
odkúpiť
- poslanec Ladislav Balej navrhol, či by nemohli byť veľkokapacitné kontajnery
dovezené viackrát do roka, starosta odpovedal, že sa to dá momentálne si spĺňame
zákonnú povinnosť dvakrát do roka (na jar a na jeseň), ale môže sa urobiť aj odvoz cez
leto
- starosta ešte oznámil poslancovi Michalovi Geršimu, že dohodol namontovanie kamier
na čerpačku kvôli čiernym skládkam s elektrikárom Jagelkom, poslanec odpovedal, že on
má kľúče od čerpačky, len to treba dohodnúť s vedúcou Ing. Kubaľovou
8. Záver
Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

V Oponiciach 13.marca 2017

Zapísala :

Zuzana Geršiová

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

Overovatelia :

Ladislav Balej

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

Anton Fabian

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

Peter Marko

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

Starosta obce :
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