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Zápisnica  
zo 16.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Oponice,  

konaného dňa 12.06. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:            Peter Marko, starosta obce 

    Poslanci : Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,    

                            Peter Mateják,   Anton Varga 

Neprítomní:       Jozef Kohajda, Stanislav Košťál 

Ďalší prítomní:  Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce       

PROGRAM: 
    1. Otvorenie 
    2. Schválenie programu 
    3. Voľba návrhovej komisie 
    4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
    5. Kontrola plnenia uznesení 
    6. Voľba hlavného kontrolóra    
    7. Prerokovanie financovania rozšírenia obecného vodovodu 

      8. Prerokovanie financovania kanalizačnej prípojky do ZŠ 
    9. Zrušenie VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat  
  10. Rôzne 
  11. Diskusia 

   12. Záver  
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril Peter 
Marko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnení poslanci – Jozef Kohajda, 
Stanislav Košťál.  Starosta konštatoval, že  sú prítomní 5 poslanci a OZ je uznášania schopné. 
Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 
 
K bodu 2. Schválenie programu  
Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý bol zverejnený. Navrhol zmeniť  bod programu č. 6,  
namiesto voľba hlavného kontrolóra, bude vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. Odôvodnil to tým, 
že bol prihlásený jeden kandidát Ing. arch. Oto Hodál, ktorý splnil podmienky, ale pred pol hodinou 
prišiel mail (príloha č.3), že sťahuje prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra obce Oponice. Potom sa 
starosta   spýtal,  či má k navrhnutému programu niekto z poslancov nejaké pripomienky, nikto 
nemal, tak starosta obce dal  odhlasovať schválenie upraveného programu : 
 
Uznesenie č. 170 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  upravený program 16. 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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra    
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    7. Prerokovanie financovania rozšírenia obecného vodovodu 
      8. Prerokovanie financovania kanalizačnej prípojky do ZŠ 

    9. Zrušenie VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat  
  10. Rôzne 
  11. Diskusia 

   12. Záver  
 

Hlasovanie č.1:      
za:                5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :           0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Upravený program 16. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Ladislava Baleja, členov : Michala Geršiho a  
Antona Vargu. 
 
Hlasovanie č. 2:                      
za:                 5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :            0  poslancov   
zdržal sa:       0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 171 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Ladislav Balej 
                                                 členovia:  Michal Gerši 
            Anton Varga 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Antona Fabiana a Petra Matejáka, za zapisovateľku 
Gabrielu Šiškovú  
 
Hlasovanie č. 3:                      
za:                5  poslancov          Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :           0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 172 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie 
1.určenie overovateľov zápisnice:    Anton Fabian 
                                                           Peter Mateják 
              
2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková   
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K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení : 
Starosta obce prešiel uznesenia od č. 143 do č. 169, skonštatoval, že boli všetky splnené. Pristavil sa 
pri poslednom Uznesení č. 169, v ktorom  mu poslanci  odporučili spojiť sa so starostami okolitých 
obcí a pripomienkovať devastáciu ciest ťažkými automobilmi v súvislosti s výstavbou závodu 
Landrover. Oboznámil ich s tým, že Regionálna správa a údržba ciest iniciovala kontrolu, boli tu 
z Okresného úradu, z odboru životného prostredia  a odboru pozemných komunikácií,  ktorí 
konštatovali, že  vlastník nehnuteľností zákon neporušil tým, čo tam má naskladnené, lebo sa 
nejedná o nelegálnu skládku . Ďalšie stretnutie bolo na Regionálnej správe a údržbe ciest , ďalšie 
sedenie bolo aj u župana Belicu, kde boli prizvaní aj členovia MH Investu, ktorí povedali, že pokiaľ 
im bude dokázané, že cesty sa poškodili kvôli Landroveru, tak ich dajú do takého stavu ako boli 
predtým. Majiteľom ciest je VÚC, správcom je Regionálna správa a údržba ciest , oni to budú 
musieť dokázať.   
Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej prečítal návrh na 
 
Uznesenie č. 173 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom obce 
 
Hlasovanie č. 4                      
za:                   5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra : 
Starosta obce  oznámil  poslancom, že budú musieť vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra, kvôli 
tomu, že dnešná voľba sa neuskutočnila z toho dôvodu, že jediný kandidát sa vzdal. Obrátil sa na 
poslancov , že by mali porozmýšlať, či nenavýšia  hlavnému kontrolórovi úväzok. Všetci sa zhodli 
na tom, že 10 % úväzok  nebudú navyšovať.  
Starosta dal  schváliť úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % 
 
Hlasovanie č. 5                      
za:                   5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
Poslanec Ladislav Balej prečítal prijaté  
 
Uznesenie č. 174 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % 
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie, aby si prijali podmienky voľby a náležitosti prihlášky. 
Poslanec Ladislav Balej prečítal návrh na  
 
Uznesenie č. 175 
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  
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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    12. júla 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 : 01.08.2017  
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, ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.  
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  verejným  hlasovaním dňa 27.07.2017 na  zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Oponiciach. 
 
Hlasovanie č. 6                      
za:                   5  poslancov     Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják, Anton Varga      

proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 7. Prerokovanie financovania rozšírenia obecného vodovodu 
Starosta obce oznámil poslancom, že je potrebné prerokovať akým spôsobom sa bude vodovod 
financovať, keďže sme neboli úspešní v rámci výzvy z Environmentálneho fondu, odvedená práca je 
tam za 9 157,56 €, jedná sa o vodovod od 6 – bytovky smerom k delapu, vodovod bolo potrebné 
spraviť z toho dôvodu, aby aj ľudia, ktorí žijú v tej oblasti mali také isté podmienky ako zvyšok 
dediny. Vodovod prebralo bytové družstvo od poľnohospodárskeho družstva, všetky poruchy sa 
rozúčtovavali medzi obyvateľov bytovky, týmto vodovodom sa to všetko vyrieši. Jedná sa 
o kapitálový výdavok, ktorý môže byť vyfinancovaný z rezervného fondu, ale je to na vás 
poslancoch, aby ste to vy určili. 
Poslanec Peter Mateják  sa spýtal, že prečo je tá suma taká navýšená, lebo on vie o nižšej cca 4 000 
€. 
Poslanec Ladislav Balej – povedal, že problém je v tom, že bolo povedané, že to bude stáť do 4 000 
€, peniaze sme uvoľnili v rozpočte na materiál vo výške  3 600 €, potom sa to malo preplatiť  
z Environmentálneho fondu, ktorý nám to neuhradil a realita je taká, že Hydro nám vyfakturovalo 
sumu takú akú vyfakturovalo. Je to poslednýkrát, čo on  niečo takéto  odsúhlasí, lebo je to  robené 
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bez papiera, on je tiež podnikateľ a keď niekomu povie cenu, nemôže mu potom vyfakturovať 
o 5 000 € viac, podotkol tiež, že je pravda aj to, že keby sa robil projekt zvlášť, tak by to bolo raz 
toľko, ide o princíp, nevie, či bol starosta zavedený majiteľmi Hydra, keď vtedy tvrdili, že to spravia 
za  tú sumu, že to vložia do tej ryhy, že si zoberú peniaze len za materiál, že pomôžu obci, atď, dnes 
sa všetko vyfakturovalo a argumentuje sa tým, koľko by to stálo, keby to robila iná firma.  
Starosta obce vysvetlil, že Hydro to vtedy tak nacenilo.  
Starosta  oboznámil poslancov s tým, že  už je požiadané o kolaudáciu, lebo bez nej a prípojok to 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť nechce prebrať do správy. Prípojky budú do mesiaca po 
kolaudácii. Vodovod bude v majetku obce, navýšia sa akcie, ktoré máme.  
Poslanec Mateják poznamenal, že cena je prijateľná, lebo jedna prípojka výjde aj 3 000 € a je to 
menej ako sme dali futbalistom.  
Ladislav Balej povedal, že takto by sa to robiť bez papiera  nemalo, lebo potom je realita iná. Keď 
nám niekto chce pomôcť, treba to dať na papier, aby sme o tom mali doklad.  
Poslanec Mateják súhlasí s názorom   poslanca Baleja.  
Po dlhšej rozprave pristúpili poslanci k hlasovaniu za úhradu faktúry firme Hydro s.r.o.  vo výške 
9 157,56 € za odvedené práce pri rozšírení vodovodu z rezervného fondu.  
Hlasovanie č. 7                      
za:               5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      
proti:             0 poslancov 
zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 176 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje 
úhradu faktúry firme Hydro s.r.o.  vo výške 9 157,56 €, za odvedené práce pri rozšírení vodovodu 
z rezervného fondu. 

 
K bodu  8. Prerokovanie financovania kanalizačnej prípojky  do ZŠ  
Starosta obce oboznámil poslancov  s tým, že sa jedná o kanalizačnú prípojku do základnej školy, 
ktorá by mala  výsť do 2 000 €, na to by sa dali nájsť peniaze aj v rozpočte. 
Michal Gerši povedal, že sa to  už riešilo. Starosta oponoval, že to nebolo prejednávané,  lebo 
prípojka nebola ešte vyplácaná.  Nakoniec starosta povedal,  že sa o tom mohlo hovoriť, z toho 
dôvodu, lebo prípojka bola realizovaná ešte v roku 2012. Poslancovi Michalovi Geršimu sa nepáči 
to, že po štyroch rokoch si chcú vyfakturovať realizáciu prípojky. Starosta nakoniec vysvetlil, že 
prípojka sa musela realizovať z toho dôvodu, lebo sa robilo námestie, keby sa nebola zrealizovala, 
tak by sa námestie muselo rozbíjať. Pôvodne bola naplánovaná zpredu, ale to nemalo  zmyseľ,  lebo 
žumpa  je vzadu, obchádzala by sa celá škola a rozbilo by sa námestie.  Nakoniec skonštatoval, že 
prípojka 4 roky funguje bez problémov, nebola v projekte, bude sa musieť oficiálne skolaudovať. 
Poslanec Ladislav Balej sa spýtal, že prečo sa to takto robí, 4 roky sa nikto o to ani neobzrel a teraz, 
keď Hydro končí všetko sa vyfakturováva, staré veci sa doplácajú.  
Starosta vysvetlil, že to malo byť vyplatené z Environfondu, ale nedostali sme peniaze, 
v topoľčianskom okrese nedostal nikto, všetko išlo na juh, lebo  Environfond má MOST HÍD.  
Poslanec Ladislav Balej mal pripomienku ku kolaudácii prípojky, aby ju Hydro aj skolaudovalo, aby 
v tej cene 1900 € bola aj kolaudácia, aby sme potom ešte neplatili nejakých 1 200 až 1 500 € za 
kolaudáciu. 
Starosta obce vysvetlil, že v tom  nebude problém, lebo už sú hotové aj všetky tlakové skúšky, ktoré 
sú ku kolaudácii potrebné.  
Poslanec  Ladislav Balej podotkol, aby tie spred štyroch rokov boli ešte platné.  
Starosta povedal, že sa spraví tlaková skúška aktuálna, lebo s tým nie je žiadny problém, škola 
funguje už štyri roky, keby tam bol nejaký problém, už by sme o ňom za štyri roky vedeli. Ladislav 
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Balej sa spýtal na konkrétnu sumu prípojky, starosta nevedel presne, povedal, že do 2 000 € aj 
s DPH. Poslanec Balej skonštatoval, že to  je ďaľších 2 000 €, ktoré musíme dať Hydru.  
Starosta povedal, že práce sú reálne prevedené, nie je to tak, že oni si fakturujú niečo  vymyslené 
Poslanec Mateják sa spýtal, že kde je nejaký doklad  - faktúra.  
Starosta odpovedal, že faktúra nie je žiadna, že keď vyčlenia peniaze, potom dá všetky úkony do 
poriadku  a Hydro vystaví faktúru.  
Poslanec Mateják nechce bez faktúry, konkrétnej sumy, odsúhlasiť úhradu žiadnej čiastky, aby sa 
nestalo to, že schvália teraz 2 000 € a nakoniec faktúra bude 2 500 €. Keď pošlú faktúru, potom sa to 
bude prerokovávať.  
Starosta vysvetlil, že môžu vyčleniť financie do tej sumy.  
Poslanec Balej sa spýtal,  či je to účtovne  v poriadku, že teraz pošlú faktúru, keď práce boli reálne 
pred štyrmi rokmi robené, čo tam napíšu, že to bolo robené dnes alebo včera?  
Starosta povedal, že to je tak, ako keď v rozpočte sa nejaká suma určuje, napr. projekt na 
kanalizáciu, tiež sme nevedeli koľko to bude stáť. 
Poslanec Mateják pripomenul, že sa jedná o financie z rezervného fondu. 
Poslanec Balej skonštatoval, že práce boli prevedené, malo by sa to zaplatiť, i keď nevie, či to je 
právne v poriadku. Mal by k tomu byť nejaký doklad. 
Starosta vysvetlil, že keď sa rozpočtuje rozpočet, tiež k tomu  nič nie je.  
Poslanec Balej nevedel, že sme dlžní nejakej firme štyri roky  za prípojku.  
Starosta povedal, že sa to viac krát hovorilo, tak ako hovoril pán Gerši, len preplatenie sme neriešili. 
Po dlhšej rozprave, nakoniec poslanec Balej povedal, že súhlasí, ale musí byť všetko skolaudované, 
aby sa nestalo to, že faktúry budú zaplatené, Hydro skončí a nebude to papierovo v poriadku. 
Predseda návrhovej komisie pripravil návrh a uznesenie: 
Uznesenie č. 177 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje 
financovanie kanalizačnej prípojky do ZŠ do výšky 2 000 € z rezervného fondu, faktúra sa uhradí po 
dodaní kompletného materiálu a kolaudácii.  
 
Starosta dal prednesený návrh uznesenia schváliť. 
Hlasovanie č. 8                      
za:               5  poslancov      Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti:           0 poslancov  

zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu  9. Zrušenie VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat 
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že treba zrušiť  VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat, 
lebo bolo kontrolované prokurátorkou a tá podala proti nemu protest. Starosta sa spýtal, či má niekto 
k tomu nejaké pripomienky. Nemal nikto. Pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie VZN č. 1/2017 
o zrušení VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat (príloha č. 4): 
 
Hlasovanie č. 9                      
za:                5  poslancov         Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši, Peter Mateják,   Anton Varga      

proti :           0  poslancov              

zdržal sa:     0  poslancov              
Návrh bol prijatý. Poslanci sa uzniesli na  VZN č. 1/2017 o zrušení VZN č. 1/2008 o chove a držaní 
zvierat. 
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Uznesenie č.178 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
sa uznáša na VZN č. 1/2017 o zrušení VZN č. 1/2008 o chove a držaní zvierat. 
 

 
K bodu  10 Rôzne 
V rámci bodu oboznámil s tým, že momentálne sa žiadne dotácie neschvaľujú. Výzva, ktorá bola 
zrušená na športoviská, tribúny  a KD je opäť vonku, v rámci športoviska sa nebude nič meniť, 
limity zostali, ale na KD sa znížili, limit je 100 000 €, musíme sa rozhodnúť do čoho pôjdeme.  
Starosta  ďalej oboznámil poslancov s prebiehajúcou kontrolou zo strany Úradu pre verejné 
obstarávanie, je to kvôli  vyhratým súťažiam, bolo to aj medializované. Na viaceré obce boli podané 
podnety, na niektorých obciach prebieha aj kontrola NKÚ, vyšetruje to tiež vyšetrovateľ. U nás sa to 
týka projektu KD. Všetko je v poriadku, lebo to išlo cez vestník, robila to osoba odborne spôsobilá, 
to, že to vyhrala medializovaná firma je len vec náhody. Dokonca u nás to vyhrala celkom iná firma, 
firma, ktorá robila na VPP SPU s.r.o.  prešovňu.  
Starosta informoval, že sa vyhodnocujú výzvy na verejné priestranstvá, obecnú cestu, športoviská 
z PPA, tiež podal na Úrad vlády žiadosť o dotáciu na detské ihrisko – limit je 13.000 €. 
Starosta ďalej informoval, že cez  leto sa bude realizovať zber veľkoobjemového odpadu mimo 
plánovaného zberu, čo sa týka  skládky odpadu na mŕtvom ramene, vďaka tabuliam a kamerám sa 
ložiská odpadu už neobnovili, čo vnímame pozitívne. 
 

  K bodu  11 Diskusia 
  Do diskusie sa prihlásila pani Zuzana Šmatláková , ktorá poďakovala za rekonštrukciu vodovodu  
  pri bytovkách. Zároveň sa spýtala, na akcie, ktoré  budú počas hodov. 
  Starosta odpovedal, že hody budú 2.7.2017, na námestí bude zraz veteránskych vozidiel, krčmár   
  zabezpečí kapelu, ohlásime speváčku Janisu,, ktorá tu bola na Deň matiek, v KD bude výstava   
  automodelárov spojená s predajom, zabezpečíme aj koníka s kočom, nie je drahý, cca 150 € za tri   
  hodiny, počas hodovej nedele bude na námestí znížená rýchlosť na 30 km/hod.,  a dopravné značenie    
– zvýšený pohyb chodcov. 
Prihlásil sa pán Vladimír Kopec, ktorý sa informoval na rekonštrukciu márnice, na uzavretie 
prístrešku pri márnici. 
Starosta obce odpovedal, že by bolo dobré to riešiť cez nejakú výzvu, uzavretie môžeme dať naceniť 
a dať to do rozpočtu, bude to aktuálne v novembri, keď sa bude zostavovať rozpočet. Komplexnejšiu 
rekonštrukciu by bolo dobré riešiť cez nejakú dotáciu.  

  Prihlásil sa Ladislav Balej, ktorý sa informoval na obecnú kroniku, či sa vedie, že človek na to je, len  
   ho treba osloviť. Najmenej 15 rokov nemáme udalosti zdokumentované pre budúce  generácie. 
   Starosta odpovedal, že to bude riešiť. 
   Prihlásil sa pán Vladimír Kopec, ohľadom kontajnera na cintoríne, ktorý je plný, lebo stále tam  
   niekto niečo hádže, minule tam bola zdochlina.  
   Starosta odpovedal, že kontajner sa dá vysypať, je tam kamera, dá sa dohľadať,  kto tam odpad nosí,  
   takto bol riešený stavebný odpad, ktorý tam bol vyhodený kamenárskou  firmou. 
   Pani Zuzana Šmatláková  sa spýtala, že čo je pravda na tom, že sa bude ťažiť kameň v Súlovciach. 
   Poslanec Ladislav Balej povedal, že pokiaľ mu je známe je to pravda, banský úrad povolil ťažbu  
   kameňa v  Súlovskej bani. 
   Poslanec Anton Fabian informoval občanov, že bol s niektorými poslancami  OZ v Súlovciach, že  
   robia všetko preto, aby sa v bani neťažilo, prisľúbil im, že keď budú robiť petíciu, tak ich  
   podporíme, lebo sa to týka aj nás. 
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K bodu  12. Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19 hod a 45 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  13.06.2017 

 

Zapísala: Gabriela Šišková  ................................... 
         

 
Overovatelia:  
 

Anton Fabian     ..........................................          

 

Peter Mateják     .........................................      

 

                                                                                           

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

                                                             Peter Marko  starosta obce 

 


