
 

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ, konaného dňa 2. novembra  2017 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 203 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

   1. Otvorenie 

   2. Schválenie programu 

   3. Voľba návrhovej komisie 

   4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

   5. Voľba hlavného kontrolóra obce  

   6. Prerokovanie riešenia havarijného stavu strechy MŠ 

   7. Záver 

  

 

V Oponiciach 02.11.2017  

 

 

         Bc. Peter Marko 
            starosta obce  

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 204 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Ladislav Balej 

                                                 členovia: Peter Mateják, Anton Varga 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

 

  

         Bc. Peter Marko 

                          starosta obce  

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 205 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie 

1.určenie overovateľov zápisnice:  Ing. Martin Medzanský 

         Anton Fabian     

2.určenie zapisovateľa:                Zuzana Geršiová      

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

 

 

                                        Bc. Peter Marko 
         starosta obce 

 

 



U Z N E S E N I E č. 206 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

Tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

 

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 207 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje 

Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v tomto zložení: Ladislav Balej 

                                                                                                                  Anton Fabian 

                                                                                                                  Ing. Martin Medzanský 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

        

 

  

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce  

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 208 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice konštatuje 

OZ v tajnej voľbe nezvolilo hlavného kontrolóra obce 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

 

 

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce  

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 209 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02. novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 10% 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

         Bc. Peter Marko 
          starosta obce  

 

 



 

 

U Z N E S E N I E č. 210 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

podmienky  voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:  

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

• minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou  

2. 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 30. novembra 2017 do 12 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 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Deň nástupu do zamestnania : 18.12.2017  
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 ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov.   

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  dňa 15.decembra 2017 na  zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Oponiciach. 

 
 

  

 

 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

      

       

   

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce  

 

 



 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 211 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

sumu 10.000,00 z rezervného fondu obce na riešenie havarijného stavu strechy  v materskej škole 

 v Oponiciach 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017 

      

    

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce  

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 212 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.novembra 2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje  

Rozpočtové opatrenie č.4 navýšenia výdavkov obce v sume 10.000,00 eur na opravu havarijného stavu 

strechy v materskej škole v Oponiciach 

 

 

V Oponiciach 02.11.2017    

 

     

         Bc. Peter Marko 
         starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


