Zápisnica
z 21. mimoriadneho zasadnutia OZ
Obce Oponice

V Oponiciach 30.10.2013

Zápisnica
z 21. mimoriadneho zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 30.10.2013
o 18. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.

Mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Petrom Markom, telefonicky dňa
29.10.2013. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnil sa
poslanec Ing. Peter Rácek pre pracovnú zaneprázdnenosť.
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Privítal všetkých prítomných.
2. Schválenie programu
Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má v podstate 1 hlavný bod opravu
uznesenia v správnom tvare. Spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie. Nikto, dal preto
hlasovať, za prednesený program ako za uznesenie č. 310 v znení OZ schvaľuje program
21. mimoriadneho zasadnutia OZ
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Zrušenie uznesenia č. 243 a schválenie uznesenia v správnom tvare
6. Záver.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne schválili program 21. mimoriadneho zasadnutia OZ.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ing. Miroslava Nováka,
za členov Antona Vargu a Jozefa Kohajdu. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. Pristúpil
teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie uznesenia č. 311 v znení
OZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení : - predseda Ing. Miroslav Novák,
člen Anton Varga a Anton Fabian
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 poslancov Michala Geršiho
a Jozefa Kohajdu. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Spýtal sa či má
niekto iný návrh. Nikto.
Poslanci zobrali na vedomie uznesenie č.312 overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Zrušenie uznesenia č. 243 a schválenie uznesenia v správnom tvare
Starosta predniesol, že je potrebné dať do súladu názov projektu so schváleným
uznesením a pre krátkosť času je toto rýchlejšie riešenie ako prispôsobovať projekt. Jedná

sa o uznesenie č. 243 zo 14. mimoriadneho zasadnutia zo dňa 29.januára 2013 kde bolo
schválené predloženie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
na realizáciu projektu „ Verejné priestranstvá za kultúrnym domom“, projektantka
napísala za Obecným úradom v Oponiciach, a v časti b) bolo zabezpečenie realizácie
projektu po schválení Žiadosti o NFP, túto časť je potrebné upraviť na zabezpečenie
realizácie projektu „ Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach“
po schválení Žiadosti o NFP.
Nikto nemal pripomienky starosta dal hlasovať za uznesenie č. 313 v znení kto je za
zrušenie uznesenia č. 243 zo 14. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 29. januára 2013
v znení
a ) predloženie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí na realizáciu
projektu „ Verejné priestranstvá za kultúrnym domom “
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení Žiadosti o NFP
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne schválili zrušenie uznesenia č. 243
Starosta potom predniesol návrh opraveného uznesenia č. 314 v znení OZ obce Oponice
schvaľuje :
a) predloženie Žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí na realizáciu
projektu „ Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach “
b) zabezpečenie realizácie projektu „ Verejné priestranstvá za Obecným úradom
v Oponiciach “ po schválení Žiadosti o NFP
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci uznesenie č. 314 jednohlasne schválili
6. Záver
Starosta skonštatoval, že program zasadnutia je vyčerpaný, poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Oponiciach 30.10.2013
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