Zápisnica
zo 14. zasadnutia OZ
Obce Oponice - riadneho

V Oponiciach 17.10.2013
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zo 14. zasadnutia OZ v Oponiciach - riadneho, konaného dňa 17.10.2013
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. Jozef Kohajda a Mgr. Vladimír Kopec sa
ospravedlnili.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Privítal prítomných, osobitne
hostí architekta Hudáka a Róberta Daňa, ktorých prizval. Hneď v úvode vysvetlil, že sú tu
kvôli rekonštrukcii malého kaštieľa, aby vedel ako má postupovať. Je to kultúrna pamiatka
vo vlastníctve obce. Dostal totiž avízo, že by mala byť vyhlásená výzva na rekonštrukciu
kultúrnych pamiatok vo vlastníctve obcí, z ktorej by sme mohli získať financie
na rekonštrukciu. Máme projekt, ktorý by sa ale musel trochu zaktualizovať. Museli by sme
urobiť architektonicko-historický výskum. Na ten by sme mohli tiež získať peniaze
z ministerstva kultúry z výzvy " Obnovme si svoj dom". Nie je to lacná záležitosť, ale je to
nevyhnutný krok k tomu, pokiaľ budeme chcieť kaštieľ zrekonštruovať. Starosta odovzdal
slovo architektovi Hudákovi, ktorý skonštatoval, že projekt ktorý bol vypracovaný ešte pred
10 rokmi je síce veľmi dobrý a potrebuje len malé úpravy, ale aby sa mohol realizovať je
nevyhnutný architektonicko-historický výskum. Pán Róbert Daňo, ktorý realizuje projekty
financované cez EU bližšie vysvetlil, čo sa môže stať. Môže sa stať, že pri realizácii projektu
pamiatkari nedovolia niečo zrealizovať, tak ako je v plánoch, ale keď príde kontrola
na realizáciu projektu, kde sa prísne kontroluje aj použitý materiál a množstvo, tak
jednoducho ak by došlo napr. k zámene materiálu bukové drevo za dubové jednoducho túto
položku nepreplatia. Pamiatkarov nezaujíma, že vy čerpáte na opravu peniaze z EU, kde sa
striktne kontroluje položka po položke. Pred 10 rokmi sa architektonicko- historický výskum
robil pri realizácii projektu. Dnes je to ale potrebné urobiť vopred, aby pamiatkári už potom
nerobili v projekte zmeny pri realizácii rekonštrukcie. EU preplatí len ten projekt, na ktorý
schválila financie. Čiže keby došlo pri realizácii k nejakým zmenám projektu, ktoré nariadia
pamiatkari, tak by obec mohla prísť o časť financií. Preto je dnes potrebný architektonickohistorický výskum vopred, ktorý presne povie, kde sa môže čo urobiť, aký sa môže použiť
materiál. Toto sa zapracuje do projektu rekonštrukcie malého kaštieľa, ktorý už máme a
nehrozí potom, že by obec prišla o financie z dotácie cez eurofondy. Starosta poďakoval
hosťom, ktorí sa tu zastavili práve cestou domov z takéhoto výskumu a preto im dal slovo ešte
pred začatím schôdze, aby ich nezdržiaval. Ide len o informáciu pre poslancov nebude sa dnes
nič schvaľovať. Takýto výskum stojí cca 10 -12 tisíc eur. Spoluúčasť obce by bola 5 %.
Starosta potom prešiel k programu schôdze.
2. Schválenie programu
Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 10 bodov.
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Kontrola plnenia uznesení
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6. Prerokovanie návrhu "Zmluvy o využívaní ČOV Oponice - Súlovce občanmi obce
Súlovce."
7. Prerokovanie VZN č.3 /2013 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Starosta sa spýtal, či má niekto ešte niekto niečo k programu. Nemal nikto
pripomienky. Starosta teda dal hlasovať za prednesený ako návrh uznesenia č. 299
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne uznesenie schválili.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ing. Petra Ráceka,
za členov Antona Fabiana, Antona Vargu. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. Pristúpil
teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia č. 300
v znení OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : - predseda Ing. Peter Rácek,
člen , Anton Varga, Michal Gerši
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 Ing. Miroslava Nováka a Antona
Fabiana. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Uznesenie č.301 v znení
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Novák a Anton Fabian
zapisovateľka: Zuzana Geršiová
5. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu Anton Fabian predniesol plnenie uznesení od 13. riadneho
zasadnutia od uznesenia č. 275 po č. 298 , všetky uznesenia boli splnené. Ing. Peter Rácek
predniesol návrh uznesenia č.302 v znení OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
prednesenú zástupcom starostu Antonom Fabianom
6. Prerokovanie návrhu "Zmluvy o využívaní ČOV Oponice - Súlovce občanmi
obce Súlovce."
Starosta informoval, že návrh zmluvy sme po odsúhlasení s právnikom obci Súlovce
zaslali. Oni nám doručili návrh so zmenami viac-menej technického charakteru. Poslancom
bol doručený tento materiál s pozvánkami zmluva, na ktorej je vyznačený návrh úprav
a potom aj už upravená zmluva ( príloha č.1 a 2 tejto zápisnice). Takýto návrh zmluvy dostali
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aj Horné Obdokovce, lebo si požiadali a Dolné Lefantovce no zatiaľ sa nám nevrátili. Spýtal
sa poslancov či má niečo niekto k tomuto bodu.
- poslanec Ing. Miroslav Novák sa spýtal, či sme v strate na prevádzke čističky odpadových
vôd, či sa dá strata vyčísliť a či keď budeme mať zmluvu so Súlovcami budeme v pluse
- starosta odpovedal, že dá sa keď sa spočíta koľko sme vybrali na poplatku a keď sa spočíta
aké máme náklady na zamestnanca na energie a na technológie, na základe toho sa vlastne
stanovil ten poplatok
- poslanec Ing. Peter Rácek povedal, že keď pristúpia Súlovce budeme v pluse, že on to
prerátaval
- starosta sa spýtal či má niekto niečo k tomuto bodu. Nikto. Dal hlasovať za uznesenie č. 303
v tvare Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje : Návrh „ Zmluvy o využívaní ČOV
Oponice - Súlovce občanmi obce Súlovce“
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne uznesenie schválili

7. Prerokovanie VZN č. 3 /2013 o povinnosti vypracovať povodňové plány
záchranných prác
Starosta informoval, že bolo poslancom doručené a riadne zverejnené. Túto povinnosť
majú obce a právnické osoby zo zákona. Mali sme previerku z prokuratúry na úseku ochrany
životného prostredia. Boli zistené nedostatky a bolo nám doručené upozornenie prokurátora
a doručený protest prokurátora ešte v roku 2012 upozornenie na neexistujúce VZN a protest
na VZN , ktoré sme mali ale bolo zlé. Na protest prokurátora sme mali daný termín
na prepracovanie, ktorý sme dodržali ale na upozornenie prokurátora termín nebol daný.
Dávame to teraz do poriadku. VZN, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice,
upravuje
povinnosť podnikateľským subjektom na území obce vypracovať
povodňové plány
záchranných prác a je to aj z dôvodu, aby bolo v rámci komplexu cielenej ochrany a ochrany
proti povodniam a v rámci plánov, ktoré obce majú schválené a my ho máme aj
aktualizovaný a musí byť v súčinnosti s povodňovými plánmi záchranných prác právnických
osôb. Majú to vypracovať subjekty, ktoré sa nachádzajú
v ohrozenej oblasti. U nás je to
vybreženie potoka Stavnice (Oponický potok), teda týka sa to vysokoškolského podniku
a hotela Chateau Appony, tieto subjekty musia vypracovať povodňové plány záchranných
prác, ktoré musia byť v súlade s naším VZN. Spýtal sa či má niekto niečo k tomuto bodu.
- poslanec Anton Fabian sa spýtal čí je vlastne potok, lebo u nás je vyčistený, Lesy to vlani
čistili, ale od Súloviec je to v katastrofálnom stave, tam keby došlo k potope, tak sa to vyleje
na rolu a príde to až po ihrisko
- poslanec Ing. Peter Rácek odpovedal, že to patrí ešte Lesom, aj keď pred 10 rokmi
Oponický potok , on bol pritom, zápisnične odovzdali Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, no do dnes to vodohospodársky podnik na liste vlastníctva nemá. Povedal, že je
pravda, že vetva od Súloviec nie je vyčistená, ale to je kataster Súloviec.
- starosta sa spýtal či má niečo niekto k tomuto bodu, nikto, dal teda hlasovať za návrh
uznesenia č. 304 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje VZN č.3/2013
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne uznesenie schválili
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8. Rôzne
V tomto bode prebral starosta žiadosť Mgr. Kataríny Zanovitovej o zmenu Územného
plánu obce Oponice, žiadosť je prílohou č. 4 tejto zápisnice. starosta informoval prítomných,
že to teraz asi nebude aktuálne, pokiaľ sa nebude otvárať ÚP kvôli hromadnej bytovej
výstavbe ale dáva to do pozornosti poslancom. Informoval tiež, že si robil prieskum, koľko
by projekt úpravy ÚP stál a bolo to od 17000 čo pýtal zhotoviteľ plánu až po 3000, čo by
pýtal projektant z Nitry.
- poslanec Ing. Peter Rácek navrhol, aby starosta písomne odpovedal, že to teraz nebudeme
riešiť ako jednotlivý prípad, v prípade že by došlo k viacerým žiadostiam potom sa bude
o tom uvažovať, prerokovávalo sa to toľkokrát, mohli si podať námietky, všetky pripomienky
boli zapracované, mohla byť aj jej a bol by pokoj, no a ešte sa môže stať aj to, že ostatní s tým
nebudú súhlasiť
- poslanec Ing. Miroslav Novák sa spýtal, že kedy je predpoklad, že sa tam tá cesta bude
stavať či v roku 2050
- starosta odpovedal, že toho sa asi my nedožijeme, ale oni tam chcú stavať dom skôr, cesta je
tam naplánovaná, ale obec tam pozemky nemá, tam by muselo dôjsť k vyvlastneniu alebo
odkúpeniu
- nastala rozprava medzi viacerými poslancami naraz, z ktorej vyvstal návrh uznesenia č.305
prednesený poslancom Ing. Petrom Rácekom v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
berie na vedomie žiadosť Mgr. Kataríny Zanovitovej o zmenu Územného plánu obce
Oponice v bloku 16. a odporúča starostovi obce riešiť túto žiadosť za účasti všetkých
dotknutých vlastníkov pozemkov.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne uznesenie schválili
- ďalším bodom v rôznom bola žiadosť Pavla Jankulu, ktorý stavia u nás v obci pri ihrisku
rodinný dom a žiada o osadenie verejného osvetlenia, príloha č. 5 tejto zápisnice, žiadosť bola
starostovi doručená dnes a chce len aby sa poslanci nad ňou zamysleli, nemusí sa to hneď
dnes riešiť. Dalo by sa to v rámci vlastnej réžie, treba tam nejaký projekt, ale mohli by sme to
zrealizovať s vlastnými zamestnancami.
- poslanec Ing. Peter Rácek sa spýtal či má na to nejakú kalkuláciu
- starosta odpovedal, že nemá
- poslanec Ing. Miroslav Novák sa spýtal, či je to tam obecná cesta, potom to musíme riešiť
- starosta povedal, že sa s nimi bavil, že to zrejme nebude hneď, lebo to nemáme ani
v rozpočte a oni sú s tým uzrozumení, napíše im v tomto duchu vyjadrenie

9. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila pani Tešíková a chcela sa ohlásiť na konáre a zelinu, či sme
nemohli dvakrát vyhlásiť najprv konáre a potom zelinu, lebo to bola čistá katastrofa, tí chlapci
sa narobili
- starosta odpovedal, že musíme to robiť keď si môžeme požičať vlečku, lebo obec vlečku
nemá, je fakt, že ľudia to robili ťažšie tým chlapcom, čo to brali, lebo nahádzali jedno
na druhé, vyviezli okolo 30 vlečiek, od jari by sme zamestnali aj cez úrad práce niekoho čo by
im pomáhal
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- poslanec Anton Fabian sa prihlásil ohľadom námestia a spýtal sa či tie vysoké stromy
nevyschli, či neprešvihneme ten termín do kedy sa musia o to starať
- starosta odpovedal, že sme už písali a termín je tam 60 mesiacov
- poslanec Ing. Peter Rácek zareagoval, že treba ich vyzvať v marci na jarnú výsadbu
- poslanec Michal Gerši sa spýtal na informačnú tabuľu pri kostole, že je to stále prázdne
- starosta odpovedal že tam môže isť hocičo, pán farár že tam niečo má pripravené
- poslanec Michal Gerši upozornil, že na multifunkčnom ihrisku sú už dotrhané sieťky a
niekto rozbil tabuľu, že to bolo stavané s prispením eurofondov, keby prišli na kontrolu aby
nebolo zle
- Pán Belohorec sa spýtal či sa bude robiť niečo so schodmi pri kostole a chodník ako sú
umiestnené sochy sa prevaľuje
- starosta odpovedal, že sme písali zhotoviteľovi výzvu na viac vecí, ktoré by mali prísť
opraviť a pošleme im ešte jednu výzvu
- pani Tešíková sa spýtala, že či v tej dlažbe bude zelina stále vyrastať
- starosta odpovedal, že to sú semená, ktoré sa tam náletom zachytia v piesku, to nevyrastá
zospodu, dá sa to postriekať, ale to pomôže tak na pol roka
- viac sa nikto do diskusie neprihlásil

10. Záver
Starosta vyčerpal všetky body programu a zasadnutie ukončil
V Oponiciach 17. októbra 2013
Zapísala :

Zuzana Geršiová

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

Overovatelia :

Ing. Miroslav Novák

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

Anton Fabian

Starosta obce :

Peter Marko

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

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