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Z á p i s n i c a 

z 12.  zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 15.12.2016 o 18. 00 hod. v Kultúrnom 
dome v Oponiciach.  

 
 
Zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Petrom Markom, pozvánkami.(Príloha č.1) 
Zasadnutia  sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny(Príloha č.2). Ospravedlnil sa 
zástupca starostu Stanislav Košťál.  
  
1.   Otvorenie 
      Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Skonštatoval, že 12.  zasadnutie  OZ 
je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní 6 zo 7 poslancov.       
 
2.  Schválenie programu 
Starosta obce prečítal návrh program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Kontrola plnenia uznesení 
6. Voľba predsedu finančnej komisie 
7. Prerokovanie žiadosti rady školy o finančný príspevok na školské ihrisko 
8. Prerokovanie  žiadosti TJ Oponice o usporiadanie osláv k postupu do V.ligy 
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu OZ Oponické Slniečko 
10. Prerokovanie žiadosti o sponzorský príspevok pre Petra Košťála 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
12. Prerokovanie žiadosti p. Andela o odkúpenie obecného pozemku 
13. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2016 
14. Prerokovanie VZN č. 1/2016 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver. 

Po prečítaní sa spýtal prítomných poslancov, že či má niekto  z nich k navrhnutému programu 
nejakú pripomienku. Nikto nemal, Starosta dal   odhlasovať   program 12. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
Za navrhnutý program boli všetci šiesti prítomní poslanci. Výsledkom  hlasovania bolo prijaté  
Uznesenie č. 118 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje  
program 12. zasadnutia OZ v Oponiciach v znení: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Kontrola plnenia uznesení 
6. Voľba predsedu finančnej komisie 
7. Prerokovanie žiadosti rady školy o finančný príspevok na školské ihrisko 
8. Prerokovanie  žiadosti TJ Oponice o usporiadanie osláv k postupu do V.ligy 
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu OZ Oponické Slniečko 
10. Prerokovanie žiadosti o sponzorský príspevok pre Petra Košťála 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
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12. Prerokovanie žiadosti p. Andela o odkúpenie obecného pozemku 
13. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2016 
14. Prerokovanie VZN č. 1/2016 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver. 

 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Petra Matejáka, za členov Antona Vargu 
a Michala Geršiho. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto nemal, tak poslanci pristúpili  
k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie.  
Za:  6 poslancov   M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varg 
Proti:  0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili.  
Výsledkom hlasovania bolo 
Uznesenie č.119 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
volí   
návrhovú komisiu v zložení: 
predseda : Peter Mateják 
členovia:  Anton Varga 
                 Michal Gerši 

 
4.Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  Antona  Fabiana a Jozefa Kohajdu. Za 
zapisovateľku určil pracovníčku obce Gabrielu Šiškovú. Spýtal sa či má niekto iný návrh. 
Nikto nemal. Poslanci pristúpili  k hlasovaniu za prednesený návrh  
Uznesenia č.120 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie :  
1.určenie overovateľov zápisnice Anton Fabian 
           Jozef Kohajda 
2. určenie zapisovateľa: Gabriela Šišková 
Za:   6 poslancov  M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov  
Zdržal sa:  0 poslancov  
Poslanci  zobrali na vedomie Uznesenie č.120 

 
5. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil všetkých poslancom s plnením uznesení, ktoré boli prijaté od 
posledného  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.3.2016., skonštatoval, že 
všetky prijaté uznesenia boli splnené. 
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  
Uznesenie č.121 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom obce 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.121, ktorý predniesol predseda návrhovej komisie 
Peter Mateják  
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov  
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 121 bolo jednohlasne prijaté. 
 
6. Voľba predsedu finančnej komisie 
Starosta informoval, že vzdaním sa funkcie poslanca Ing. Petra Ráceka sa uprázdnil i mandát 
predsedu finančnej komisie, že treba zvoliť nového predsedu. Požiadal poslancov, aby dali 
návrh na nového predsedu finančnej komisie. Nakoniec navrhol Ladislava Baleja, ktorý mal  
pripomienku k členom finančnej komisie, keď má byť predsedom, tak treba členov Juraja 
Jedličku a Ing. Miroslava Nováka odvolať, zároveň podal návrh na nových členov z radov 
poslancov : Antona Fabiana a Michala Geršiho.  
Nikto z prítomných nemal pripomienku, tak predseda návrhovej komisie Peter Mateják  
prečítal  
Návrh Uznesenia č.122 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
A:   volí   predsedu finančnej komisie Ladislava Baleja 
B:   odvoláva doterajších členov finančnej komisie: Ing. Miroslava Nováka a Juraja Jedličku 
C:   volí  členov finančnej komisie: Antona Fabiána a Michala Geršiho 
Za:   6 poslancov  M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov  
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 122 bolo  prijaté. 
 
7. Prerokovanie žiadosti rady školy o finančný príspevok na školské ihrisko 
Starosta obce prečítal žiadosť Rady školy (Príloha č.3),potom vyzval pani PaedDr.Moniku 
Barátovú, aby bližšie vysvetlila, ako to bude vyzerať.  Pani Barátová predložila prítomným 
poslancom nákres nového detského ihriska na školskom dvore.  
Prihlásil sa Anton Fabian, ktorý sa vyslovil , že nezdieľa ten istý názor, lebo preliezky , 
šmýkačka, hojdačky patria na dvor materskej školy, na školský dvor patria predmety na 
telocvik, predmety, ktoré súvisia s vyučovaním, počas prestávok bude tiež problematické 
zabezpečiť dozor,  aby sa deťom nič nestalo. Pani Barátová  vysvetlila, že deti sa budú hrať 
počas školskej družiny, že bude tam pani vychovávateľka, že deti tam samé nebudú.  
Keď nemal nikto pripomienku predseda návrhovej komisie Peter Mateják, prečítal návrh  
Uznesenia č.123 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
A:berie na vedomie žiadosť podanú Radou školy 
B: schvaľuje zakúpenie šmýkačky do základnej školy v sume 250 € 
 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga   
Proti:   0 poslancov  
Zdržal sa:  0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 123 bolo jednohlasne prijaté. 
 
8.Prerokovanie  žiadosti TJ Oponice o usporiadanie osláv k postupu do V. ligy 
 
Starosta prečítal žiadosť TJ Oponice (Príloha č. 4), zároveň vyzval pána Ing. Paučíra, ktorý je 
prítomný za TJ, aby oboznámil poslancov so žiadosťou.  



                                                                                                                                                       5 

Prihlásil sa poslanec Michal  Gerši, ktorý povedal, že športová komisia, ktorej je predsedom 
pomôže s usporiadaním osláv, zároveň vyslovil názor, že čiastka, ktorú TJ žiada je vysoká, že 
on navrhuje vyčleniť na oslavy 250 €. 
 
Predseda  návrhovej komisie prečítal návrh na  
Uznesenie č.124 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
A: berie na vedomie žiadosť podanú TJ Oponice 
B: schvaľuje 250 € na usporiadanie hodového turnaja pri príležitosti víťazstva v  V. lige 
 
Za:   5 poslancov  M. Gerši, A.Fabian, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  1 poslanec P.Mateják   
     Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 124 bolo  prijaté 
 
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu OZ Oponické Slniečko 
Starosta obce prečítal žiadosť OZ Oponického slniečko (Príloha č. 5). Starosta vyzval 
prítomných zástupcov z OZ, aby bližšie vysvetlili svoju žiadosť. Prihlásila sa pani Ing. 
Výrosteková, ktorá povedala, že chcú ísť s deťmi na výlet a dotáciu žiadajú na dopravu. 
Poslanec Ladislav Balej, vysvetlil, že formou dotácie to nie je možné, lebo dotácie sa 
prideľovali na tento rok pri schvaľovaní rozpočtu, akcia nemá verejný charakter, lebo je len pre 
členov združenia. Nakoniec sa poslanci dohodli, že spravia výlet pre všetky deti obce pod 
hlavičkou obce. 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh 
Uznesenia č. 125 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
A: berie na vedomie žiadosť OZ Oponické Slniečko 
B: schvaľuje 200 € na dopravu detí na výlet  
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:  0 poslancov  
Zdržal sa: 0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 125 bolo jednohlasne prijaté. 

 
10.Prerokovanie žiadosti o sponzorský príspevok pre Petra Košťála 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou (Príloha č. 6), skonštatoval, že pán Košťál tu 
nie je, aby svoju žiadosť mohol bližšie vysvetliť, zároveň skonštatoval, že sa nejedná o právny 
subjekt. Pán Košťál žiada o sponzorský dar pre syna , ktorý reprezentuje obec Oponice na 
turnaji v Poľsku.  
Prihlásil sa  Ladislav Balej , ktorý vysvetlil, že na také sponzorstvo nie je nárok, obec ani nemá 
kde zobrať 1 000 €, aby mohla uvedenú dotáciu poskytnúť.  
Nikto nemal  ďalšie pripomienky, starosta obec vyzval poslancov, aby hlasovali kto je za to, 
aby Petrovi Košťálovi bol schválený sponzorský príspevok vo výške 1 000 €. 
 
Za:    0 poslancov  
Proti:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Zdržal sa:  0 poslancov  
Starosta skonštatoval, že návrh nebol prijatý. 
 
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Starosta oboznámil poslancov s tým, že voľbu hlavného kontrolóra treba vyhlásiť ešte raz, lebo  
do voľby, ktorá bola vyhlásená na 11.zasadnutí  24.03.2016 sa nikto neprihlásil. Vyzval 
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predsedu návrhovej komisie, aby podal návrh na uznesenie ohľadom úväzku hlavného 
kontrolóra. 
Návrh na Uznesenie č. 126 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 10 %. 
Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za navrhnuté uznesenie. 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 127 bolo jednohlasne prijaté. 
Zároveň vyzval predsedu  návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie č. 128 ohľadom 
podmienok voľby hlavného kontrolóra. 
Návrh na Uznesenie č. 127 
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    09. 09. 2016 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 : 16.september 2016  
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, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  verejným  hlasovaním dňa 14.09.2017 na  
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oponiciach. 
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Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za navrhnuté uznesenie. 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:  0 poslancov  
Zdržal sa:  0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 127 bolo jednohlasne prijaté. 
 
 
12.Prerokovanie žiadosti p. Andela o odkúpenie obecného pozemku 
 
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou pána Andreja  Andela ( Príloha č.7) 
Zároveň vysvetlil prítomným, že pán Andel chce kúpiť od obce pozemok, ktorý sa nachádza 
v areáli družstva. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nedá nijak inak využiť. Rozprúdila sa voľná 
debata medzi poslancami.  Poslanec Ladislav  Balej sa vyjadril, že on je za predaj pozemku, ale 
len tej časti, ktorá sa nachádza v areáli. Starosta vyzval poslancov, aby do uznesenia 
zakomponovali i odporúčanie, aby starosta pripravil podklady potrebné ma predaj pozemku do 
najbližšieho zastupiteľstva. 
Starosta dal odhlasovať,  kto je za predaj časti parcely 283/1 v areáli bývalého družstva 
zákonným spôsobom a zároveň, kto je za navrhnuté odporúčanie. 
Za:   6 poslancov   . Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Poslanci prijali  Uznesenie č. 128 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
A:berie na vedomie žiadosť pána  Andela 
B: schvaľuje predaj časti parcely 283/1 v areáli bývalého družstva zákonným spôsobom 
C: odporúča starostovi pripraviť podklady potrebné na predaj pozemku do najbližšieho 
zastupiteľstva 
 
13. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2016 
Starosta vyzval pani  Zuzanu Geršiovú pracovníčku obce, aby oboznámila poslancov 
s rozpočtovým opatrením č. 1/2016 (Príloha č. 8) 
Nikto z poslancov nemal pripomienku. Starosta dal schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2016 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov  
Starosta skonštatoval, že rozpočtové opatrenie č. 1/2016 bolo všetkými prítomnými poslancami 
jednohlasne schválené.   
Poslanci prijali nasledovné Uznesenie č. 129 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2016. 
 
13.Záverečný účet obce za rok 2015 
Zamestnankyňa obce Oponice  Zuzana Geršiová všetkých oboznámila so záverečným účtom 
za rok  2015 (príloha č.9).Z poslancov nikto nemal pripomienky. Starosta vyzval poslancov, 
aby schválili záverečný účet za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad a  aby schválili 
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 140,59 
€. 
 
Za:  6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:  0 poslancov  
Zdržal sa:   0 poslancov 
Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté Uznesenie č. 130 
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Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
A: schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
B: schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 12 140,59 €. 
 
 
14. Prerokovanie VZN č. 1/2016 
Starosta oboznámil poslancov s tým, že obecný úrad vypracoval návrh VZN č. 1/2016 
o poskytovaní opatrovateľskej služby (príloha č.10). Návrh VZN visel vo vývesnej tabuli od 
31.5.2016. VZN bolo vypracované v zmysle zákona, navýšila sa úhrada za opatrovateľskú 
službu, ktorú platia opatrovaní. Doteraz bolo platné VZN z roku 2009, v ňom bola úhrada za 1 
hod. opatrovateľskej služby 0,35 €, v novom VZN je platba za 1 hod. vo výške 1,60 €. 
Umožňuje nám to ustanovenie § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, úhrady za sociálne 
služby uvedené v § 34 až 41 majú byť najmenej vo výške  50 % priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. K návrhu VZN nikto z občanov, ani z poslancov 
nevzniesol žiadnu pripomienku. Starosta vyzval poslancov, že či sa chcú k návrhu VZN č. 
1/2016 vyjadriť. Nikto nemal žiadnu pripomienku, tak starosta vyzval poslancov, aby hlasovali 
za schválenie VZN č. 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:  0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že VZN č. 1/2016 bolo schválené 
Uznesenie č. 131 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje VZN č. 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 
 
15.Rôzne 
Starosta v rámci rôzneho vysvetlil poslancom, že s pozvánkou  dostali aj návrh dohody 
s maďarskou obcou Nagytarcsa (príloha č.11), jedná  sa o cezhraničnú spoluprácu, cez ktorú si 
môžeme dobudovať infraštruktúru, obnoviť naše kultúrne pamiatky. Výjde výzva na 
rekonštrukciu obecného kaštieľa v rámci cezhraničnej spolupráce. Dohoda s maďarskou obcou 
nás k ničomu nezaväzuje, je to obec, v ktorej bývajú vysťahovalci zo Slovenska, boli už na 
Slovenku na návšteve.  
Druhá vec- v rámci výziev z environmentálneho fondu môžeme získať peniaze na zberný dvor. 
Bolo by potrebné, aby sme otvorili územný plán, aj ohľadom tej bytovky, ktorú chceme stavať.  
Výstavou bytovky umožníme mladým ľuďom bývať, zvýši sa počet obyvateľov, tým podielové 
dane, počet detí v materskej škole , počet žiakov v základnej škole.  
 
Nikto z prítomných nemal žiadnu pripomienku, tak starosta vyzval poslancov, aby odporučili 
starostovi pripraviť podklady  potrebné pre otvorenie územného plánu v rozsahu zmien 
a doplnkov. 
Za:   5 poslancov  M.Gerši,A.Varga,J.Kohajda,L.Balej,P.Mateják, 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa:        1 poslanec     A.Fabián 
 
Starosta skonštatoval, že návrh bol schválený. 
Prijaté Uznesenie 132 
Obecné zastupiteľstvo  obce Oponice 
odporúča   
starostovi pripraviť podklady potrebné pre otvorenie územného plánu v rozsahu zmien a 
doplnkov 
 



                                                                                                                                                       9 

 
Starosta dal ďalej odhlasovať odporúčanie podpísať dohodu o spolupráci s obcou Nagytarcsa. 
 
Za:   6 poslancov M. Gerši, A.Fabian,P.Mateják, A.Varga,J.Kohajda,A,Varga 
Proti:   0 poslancov 
Zdržal sa: 0 poslancov 
Starosta skonštatoval, že návrh bol schválený.  
 
Uznesenie č.133 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
odporúča 
starostovi podpísať dohodu o spolupráci s obcou Nagytarcsa 
 
Do rôzneho sa prihlásil poslanec Michal  Gerši ,ktorý sa spýtal, že aký je problém zasiať trávu  
na verejnom priestranstve  pri kultúrnom dome. Starosta vysvetlil, že to nie je problém, firma 
príde vystriekať zelinu, zrovnať povrch a vyseje trávu, na budúci týždeň to prídu vystriekať, do 
prázdnin to bude zasiate.  
Poslanec Michal  Gerši – nevychádza Oponický spravodajca. 
Starosta informoval, že požiadal o prerušenie vo vydávaní, starosta sa rozprával s pánom 
Romanom Geršim, ktorý pracuje na publikácii, tento rok výjdu na 100 %  tri čísla.  
Poslanec Ladislav  Balej – kroniku máme dopísanú? 
Poslanec Michal Gerši -  pri kostole je tabuľa a nič v nej nie je, môžu sa tam dať nejaké 
informácie  
Starosta prisľúbil, že zabezpečí, aby tam boli permanentne nejaké informácie. 
 
16.Diskusia: 
Do diskusie sa prihlásila pani Košťálová, ktorá sa zaujímala o počet verejno - prospešných 
pracovníkov, o vykonávané práce verejno-prospešnými pracovníkmi  na cintoríne, informovala 
o ich nečinnosti. 
Starosta obce odpovedal, že niektorí pracovníci sú práceneschopní, že nemôže za nimi stále 
chodiť, niektorí robia v kabínach, nedá sa robiť všetko naraz.  
17. Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
Prílohou zápisnice sú prijaté uznesenia. 
 
V Oponiciach 15.06.2016 
 
Zapísala  :            Šišková Gabriela                ............................... 
 
Starosta obce :    Peter  Marko                        ................................ 
 
 
Overovatelia :     Anton Fabian                         ................................. 
 
                           Jozef  Kohajda                      ................................. 


