Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia OZ
obce Oponice

V Oponiciach 11.04.2012

Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 11.04.2012 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. Ospravedlnil sa poslanec Igor Šiška pre chorobu.
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Skonštatoval, že 7. riadne zasadnutie
je uznášania schopné, pretože sú prítomní 6 zo 7 poslancov.
2. Schválenie programu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie žiadosti o mimoriadnu dotáciu TJ Oponice.
6. Prejednanie žiadosti o prenájom časti Kabín – bufetu Kopačka.
7. Prerokovanie upraveného územného plánu obce Oponice za prítomnosti zhotoviteľa.
8. Prejednanie záverečného účtu obce Oponice za rok 2011
9. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Oponice na roky 2012-2014
10. Prejednanie spracovávania odpadových vôd v ČOV Oponice zvážaných z okolitých
obcí.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver.
Starosta navrhol zmenu programu zasadnutia.
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Prerokovanie upraveného územného plánu obce Oponice za prítomnosti zhotoviteľa.
7. Prejednanie žiadosti o mimoriadnu dotáciu TJ Oponice.
8. Prejednanie žiadosti o prenájom časti Kabín – bufetu Kopačka.
9. Prejednanie záverečného účtu obce Oponice za rok 2011
10. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Oponice na roky 2012-2014
11. Prejednanie spracovávania odpadových vôd v ČOV Oponice zvážaných z okolitých
obcí.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver.
K bodu č. 9 a 10 upozornil poslancov, že sa len prejednajú, ale sa nebudú schvaľovať,
až na ďalšom zasadnutí OZ, aby bola dodržaná doba vyvesenia. Chýbajú dva dni do 15
dňovej lehoty.
Poslanec Ing. Rácek navrhol, aby sa bod č.6 presunul pred Kontrolu uznesení a body č.9 a10
keď sa nebudú schvaľovať, aby sa úplne vypustili z programu.
Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Ing. Petra Ráceka
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Uznesenie č. 128 OZ schvaľuje program 7. riadneho zasadnutia OZ v znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Prerokovanie upraveného územného plánu obce Oponice za prítomnosti zhotoviteľa.
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Prejednanie žiadosti o mimoriadnu dotáciu TJ Oponice.
8. Prejednanie žiadosti o prenájom časti Kabín – bufetu Kopačka.
9. Prejednanie spracovávania odpadových vôd v ČOV Oponice zvážaných z okolitých
obcí.
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne schválili program 7. riadneho zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ing. Petra Ráceka, za členov
Antona Fabiana a Michala Geršiho. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. Pristúpil teda
k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie uznesenia č. 129 OZ volí
poslancov Ing. Petra Ráceka predsedu, Michala Geršiho a Antona Fabiana za členov
návrhovej komisie.
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 Mgr. Vladimíra Kopca a Jozefa
Kohajdu. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Spýtal sa či má niekto
iný návrh. Nikto. Pristúpil teda k hlasovaniu za prednesený návrh uznesenia č.130 OZ určuje
za overovateľov zápisnice Mgr. Vladimír Kopec, Jozef Kohajda a zapisovateľka Zuzana
Geršiová
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne odsúhlasili určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Prerokovanie upraveného územného plánu obce Oponice za prítomnosti zhotoviteľa.
Zhotoviteľ Ing. arch. Marián Lupták spolu s Ing. Francovou predniesli upravený územný
plán obce Oponice podľa pripomienok občanov. Prešli jednotlivé pripomienky a riešenie
ukázali na mape. Takto vypracovaný územný plán obce Oponice a návrh VZN obce
k územnému plánu ide ešte na vyjadrenie Krajského stavebného úradu. Po vyjadrení KSÚ
môže OZ Územný plán obce Oponice schváliť, predpoklad je najneskôr do konca júla.
Starosta informoval, že občania si môžu návrh ÚP Obce Oponice pozrieť na Obecnom úrade
a že bude zverejnený aj na internetovej stránke obce. Ing. Peter Rácek predniesol návrh
uznesenia č. 131v znení
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A) berie na vedomie:
Návrh riešenia Územného plánu obce Oponice, vypracovaného Ing. arch. Mariánom Luptákom
v 01/2012
B) konštatuje:
Že v predmetnom návrhu územného plánu sú zapracované požiadavky Obce Oponice, ako
i požiadavky občanov vznesené v rámci prerokovania návrhu územného plánu Obce Oponice
v roku 2010.
C) odporúča:
Starostovi obce zabezpečiť ukončenie prác na Územnom pláne obce Oponice tak aby ho bolo
možné schváliť najneskôr v júli 2012
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.131 v znení prednesenom Ing. Rácekom
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 131 bolo jednohlasne schválené.
6. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol kontrolór obce Oponice. Zo zasadnutia OZ zo dňa
8.2.2012 vypílenie stromov okolo kostola je splnené z 11.1.2012 odstúpenie pána Števánku
od kúpy obecného auta Škoda Felícia, vyhlásila sa nová súťaž, nikto sa neprihlásil doporučuje
znovu zavesiť na webstránku verejnú súťaž na predaj obecného automobilu Škoda Felícia .
Z 15.12.2011 sa odsúhlasilo vytvorenie makety hradu – zatiaľ nie je zmluva uzatvorená.
Návrh na uznesenie č.132 predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Peter Rácek v znení OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 7. mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 8.2.2012 zo 6. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 11.01.2012 a z 5.
riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 132 bolo jednohlasne schválené.
7. Prejednanie žiadosti o mimoriadnu dotáciu TJ Oponice.
TJ podala žiadosť o mimoriadnu dotáciu na rok 2012 nakoľko pozabudli podať v termíne
žiadosť. Bez dotácie od obce však nie sú schopní prežiť. Žiadosť je prílohou č.1 tejto zápisnice.
K žiadosti sa vyjadril i predseda TJ Oponice Peter Paučír, ktorý povedal, že činnosť TJ
Oponice bez dotácie od obce je ohrozená. Futbal obec reprezentuje už dlhé roky a je jednou
z mála organizácií v obci čo vyvíja najväčšiu činnosť. Sú v nej organizovaní dospelí, dorast
i deti. Požiadali o 7 300 €, pokiaľ by však schválená dotácia bola menšia ako 5 000 € mali by
veľké problémy a museli by zrušiť niektorú z činností žiakov. Stali sa od roku 2012
príjemcami 2 % daní, počítajú s tým, že si dokážu aj takto pomôcť.
- poslanec Mgr. Vladimír Kopec sa vyjadril, že zastupuje tých čo nie sú fanúšikmi futbalu
a je proti takej vysokej dotácii a keď sa dá na futbal tak , by sa malo dať aj na kultúru
- poslanec Kohajda Jozef sa vyjadril, že je za podporu TJ aj keď nie možno v požadovanej
výške
- poslanec Fabian Anton sa vyjadril, že na dvoch položkách v žiadosti by sa dalo uskromniť
no je za podporu TJ Oponice
- poslanec Ing. Rácek Peter navrhol zníženie dotácie na 5 000 €
- poslanec Ladislav Balej požiadal, či sú futbalisti ochotní zdokladovať, že sa starajú aj
o mládež nielen A mužstvo
- kontrolór obce sa vyjadril, že on prekontroluje zúčtovanie dotácie TJ za rok 2011
do najbližšieho zastupiteľstva, keď sa bude schvaľovať rozpočet obce.
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Starosta dal hlasovať najprv za návrh uznesenia v znení : OZ schvaľuje zapracovanie
dotácie pre TJ Oponice vo výške 7 300 € do rozpočtu obce Oponice na rok 2012
Za: nikto
Proti: Ladislav Balej, Michal Gerši, Jozef Kohajda, Mgr. Vladimír Kopec, Ing. Peter Rácek
Zdržal sa: Anton Fabian
Tento návrh nebol schválený
Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Ing. Petra Ráceka v znení OZ schvaľuje zapracovanie
dotácie TJ Oponice vo výške 5 000 € do rozpočtu obce Oponice na rok 2012.
Za: Ladislav Balej, Michal Gerši, Jozef Kohajda, Anton Fabian, Ing. Peter Rácek
Proti: Mgr. Vladimír Kopec
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že tento návrh uznesenia bol schválený.
8. Prejednanie žiadosti o prenájom časti Kabín – bufetu Kopačka.
Starosta prečítal žiadosť pána Vranku zo Solčian o prenájom Kopačky na futbalovom
ihrisku, žiadosť je prílohou č.2 tejto zápisnice. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k žiadosti.
- poslanec Ing. Rácek sa vyjadril, že prenajímanie obecného majetku musí prebiehať podľa
zákona a musí byť vyhlásená verejná súťaž
- starosta sa vyjadril, že mal zámer sa na zasadnutí dohodnúť o podmienkach VOS, najprv však
chcel vedieť, či obec vôbec chce obecný majetok prenajať. Návrh uznesenia č.134 predniesol
Ing. Peter Rácek v znení OZ obce Oponice odporúča starostovi obce pripraviť podmienky
na vyhlásenie výberového konania na prenájom Kopačky termín : najbližšie zasadnutie OZ
Starosta dal hlasovať kto je za prenájom obecného majetku
Za: Ladislav Balej, Jozef Kohajda, Anton Fabian, Ing. Peter Rácek, Mgr. Vladimír Kopec
Proti: nikto
Zdržal sa: Michal Gerši
Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené, dal možnosť vyjadriť sa aj pánovi
Vrankovi, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ. Ten potvrdil záujem o prenájom i o spoluprácu
s TJ. Súčasne ho starosta upozornil, že v podmienkach súťaže bude i vybudovanie žumpy,
ktorá je tam nedostatočná.
9. Prejednanie spracovávania odpadových vôd v ČOV Oponice zvážaných z okolitých obcí.
Starosta informoval poslancov o žiadosti obce Dolné Lefantovce o spracovávanie
odpadových vôd z retenčnej nádrže. Keďže máme už ČOV skolaudovanú, je to teda aktuálne
a môžeme sa na tomto spolu dohodnúť. Ide o tzv. živú vodu z ich kanalizácie, oni by si dovoz
zabezpečili. Pre nás to znamená, že by sme mali prísun fin. prostriedkov, lebo ČOV ide tak či
tak a našej technológii táto živá voda vyhovuje. Starosta zároveň informoval poslancov, že bol
v Bratislave na environmentálnom fonde a bolo mu povedané, že výhradným prijímateľom
dotácie z fondu bola obec Oponice aj keď v názve ČOV sú i Súlovce, čiže to neznamená, že
máme voči obci Súlovce nejaké záväzky a musíme spracovávať ich odpadové vody, pokiaľ na
to Súlovce nebudú mať finančné prostriedky. My máme právo rozhodnúť sa komu budeme
odpadové vody spracovávať.
- Ing. Rácek Peter sa spýtal či má nejaké prepočty, nejaký návrh
- starosta odpovedal, že podľa prepočtu, keby sme riešili len spracovávanie bez dovozu za 1m3
odpadovej vody to vychádza 1,80 €
starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č. 135 v znení OZ odporúča starostovi obce pripraviť
návrh zmluvy o likvidácii odpadových vôd v ČOV Oponice s obcou Dolné Lefantovce
termín : najbližšie zasadnutie OZ
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 135 bolo jednohlasne schválené.
5

10. Rôzne
V tomto bode starosta informoval prítomných, že orgán ROP nám neuznal časť finančných
prostriedkov, ktorá bola zaplatená za projekt úpravy centra obce Oponice bola klasifikovaná
ako neoprávnené výdavky, pretože projektant nemal v živnostenskom liste uvedenú
projektantskú činnosť a tým pádom dostaneme o 6.600 € menej. Bolo to ešte za bývalého
starostu. Chcel, aby poslanci dali návod – prijali uznesenie ako sa k tomuto postaviť, či tieto
financie nechať tak ako výdavok obce alebo ich vymáhať od bývalého starostu.
- poslanec Gerši Michal sa vyjadril, že sa k tomuto nebude vyjadrovať, nechá to na starostu, je
to v jeho kompetencii
- poslanec Ladislav Balej navrhol, aby sa poradil s právnikom, či je to vôbec vymožiteľné, či
má vôbec zmysel platiť súdne trovy ak sa to môže ťahať 20 rokov
- poslanec Anton Fabian povedal, že na toto mal niekto upozorniť, že v Nitre to prešlo ako
oprávnené výdavky a tam si to nikto nevšimol
- starosta pre lepšie pochopenie problému znovu vysvetlil, že súťaž vyhral projektant, ktorý
mal oprávnenie na projektovanie zelene, nie stavebných prác, tieto stavebné práce zadal inému
odborníkovi, ktorý má na to oprávnenie a projekt mu i opečiatkoval, faktúru za celý projekt
však vystavil projektant zelene, na stavebné práce však nemal oprávnenie
- viacerí poslanci sa pridali k názoru, že treba sa poradiť s právnikom ako postupovať, aby ak
niekto v budúcnosti príde videl, že sme sa s tým zaoberali a prečo sme sa rozhodli ako sme sa
rozhodli, právnik by mal dať písomné stanovisko
Návrh uznesenia č. 136 predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Peter Rácek v znení OZ
odporúča starostovi obce poradiť sa s právnikom ohľadom riešenia nepreplatenej sumy 6 600 €
Ako neoprávneného výdavku pri rekonštrukcii námestia s vyžiadaním právneho stanoviska.
Starosta dal hlasovať za prednesený návrh
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 136 bolo jednohlasne schválené.
Ďalej v rôznom informoval poslancov o možnosti zamestnania cez ÚPSVaR
protipovodňových pracovníkov. Tento rok môžeme prijať 3 pracovníkov 95 % zaplatí
ÚPSVaR a 5% doplatí obec (cca 490 € ).
Ing. Peter Rácek predniesol návrh na uznesenie č. 137 v znení OZ odporúča starostovi obce
prijať 3 pracovníkov na protipovodňové práce cestou úradu práce na dobu 6 mesiacov
Starosta dal hlasovať za prednesený návrh
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 137 bolo jednohlasne schválené.
- starosta tiež oboznámil prítomných, že obec dostala finančné prostriedky vo výške 200 000 €
na časť 1. časti kanalizácie z Environmentálneho fondu na tento rok 2012 spoluúčasť je vo
výške 5 % (10 000 €)
- dostali sme z MF SR 10 000 € ako bežné výdavky na rekonštrukciu MŠ oprava strechy, okien
a umývarok už sú na účte

11. Diskusia
- poslanec Ladislav Balej sa spýtal ako to stojí s kúrením v KD , či už bolo výberové konanie,
bol by rád, keby ho starosta v najbližšom zasadnutí OZ informoval prítomných
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- poslanec Michal Gerši sa spýtal ako to skončilo s Petrom Markom ( nie starostom), vie že
mal tiež záujem o prenájom Kopačky a je to náš občan
- starosta odpovedal, že bol si to pozrieť a nakoniec nepodal ani oficiálnu žiadosť, lebo by to
bolo preňho finančne nákladné
- poslanec Ing. Peter Rácek sa spýtal ako je to s ostatnými organizáciami, či si podali žiadosti
o dotácie okrem TJ
- starosta odpovedal, že okrem JDS si nepodali žiadosti načas ale majú takú istú možnosť
podať si teraz žiadosť o mimoriadnu dotáciu
- občianka Zuzana Šmatláková sa spýtala ako je to s exponátmi v kaštieli a či má obec prínos
z novootvoreného hotela
- odpovedal starosta, že do veľkého kaštieľa odišli len exponáty, ktoré patrili predtým škole,
zrkadlá im boli zapožičané a súkromné exponáty odišli len tie, s ktorými súhlasili majitelia
- poslanec Mgr. Vladimír Kopec informoval, že chce otvoriť malý kaštieľ čím skôr, len ešte
tam nejaké veci chýbajú, ktoré chce vystaviť a pribudne tam aj tá maketa hradu, ktorá sa
odsúhlasila vlani
- občianka Mária Suchárová sa pýtala, či sa ešte budú zbierať konáre
- odpovedal starosta, že áno a dá sa to včas vedieť, zároveň poďakoval Ing. Petrovi Rácekovi,
vďaka ktorému sa mohli konáre vyviezť do hory, kde ich lesy podrtia, keďže miesto kde sme
ich doteraz vyvážali už nie je obci prístupné
- občianka Marta Košťálová sa spýtala na ohodnotenie stromov spílených pri kostole, zdá sa jej
to predražené
- odpovedal Ing. Peter Rácek, že výpočet robil tak ako u lesov
- občianka Marta Košťálová tiež upozornila na prácu VPP, že je hanba ako je cintorín
pohrabaný všade samá kôpka aj vedľa fary kôpka, mali by byť pracovníci viac kontrolovaní
12. Záver
Starosta skonštatoval, že program zasadnutia je vyčerpaný, keďže nikto nemal žiadne
pripomienky a požiadavky, poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Oponiciach 11.04.2012
Zapísala :

Geršiová Zuzana

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

Starosta obce :

Peter Marko

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

Overovatelia :

Mgr. Vladimír Kopec

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

Jozef Kohajda

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