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Zápisnica  
z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Oponice,  

konaného dňa 23.10. 2017.    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:            Bc. Peter Marko, starosta obce 

    Poslanci :  Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,    

                             Anton Varga 

Neprítomní:       Anton Fabian, Peter Mateják, 

Ďalší prítomní:  Zuzana Geršiová – zamestnankyňa obce 

                            Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce 

       Ing. Martin Medzanský – náhradník        

PROGRAM: 
   1. Otvorenie 
   2. Schválenie programu 
   3. Voľba návrhovej komisie 
   4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
   5. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva  
   6. Prerokovanie riešenia havarijného stavu strechy MŠ 
   7. Prerokovanie   prebratia vybudovaného vodovodu do majetku obce 
   8. Záver 

  
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami (príloha č.1), otvoril Bc. 
Peter Marko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnení poslanci: Anton 
Fabian, Peter Mateják.  Starosta konštatoval, že  sú prítomní štyria  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 , spýtal sa, či má 
k navrhnutému programu niekto z poslancov nejaké pripomienky, nikto nemal, tak starosta 
obce dal  odhlasovať schválenie programu 
 
Hlasovanie č.1:      
za:               4  poslanci        Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton Varga    
proti :          0 poslancov   

zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
Uznesenie č. 196 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  program 21. zasadnutia OZ v Oponiciach v znení: 
   1. Otvorenie 
   2. Schválenie programu 
   3. Voľba návrhovej komisie 
   4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
   5. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva  
   6. Prerokovanie riešenia havarijného stavu strechy MŠ 
   7. Prerokovanie   prebratia vybudovaného vodovodu do majetku obce 
   8. Záver 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Ladislava Baleja, členov : Stanislava 
Košťála a Michala Geršiho. 
 
Hlasovanie č. 2:                      
za:                 4  poslanci      Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton Varga  

proti :            0  poslancov   
zdržal sa:       0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 197 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Ladislav Balej 
                                                 členovia:  Stanislav Košťál 
            Michal Gerši 
 
 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Antona Vargu a Michala Geršiho,  za zapisovateľku 
Gabrielu Šiškovú  
 
Hlasovanie č. 3:                      
za:                4  poslanci     Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton Varga 

 proti :          0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 198 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie 
1.určenie overovateľov zápisnice:    Anton Varga 
                                                           Michal Gerši 
              
2.určenie zapisovateľa:            Gabriela Šišková                     
 

 
K bodu 5. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva: 
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že pán Jozef Kohajda z dôvodu choroby sa rok 
nezúčastňoval zasadnutí  obecného zastupiteľstva, preto mu zanikol mandát v zmysle § 
25ods.2 písm g) zákona 369/1990. Je potrebné, aby poslanci  uvedenú situáciu vzali na 
vedomie.  
Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej prečítal návrh na 
 
Uznesenie č. 199 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie , že v zmysle zákona 369/1990 §25 ods.2 písm g) zanikol mandát poslanca 
obecného zastupiteľstva pánovi Jozefovi Kohajdovi 
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Hlasovanie č. 4                      
za:               4  poslanci    Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton Varga 

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
Starosta obce  informoval poslancov, že boli postupne  oslovení Ing. Miroslav Novák a Juraj 
Jedlička ako náhradníci na post poslanca obecného zastupiteľstva na uprázdnený mandát po 
Jozefovi Kohajdovi , obidvaja odmietli preto bol oslovený ako  ďalší v poradí  Ing. Martin 
Medzanský, ktorý ponuku prijal. Starosta obce  predstavil všetkým prítomným Ing. Martina 
Medzanského,. Starosta obce potom vyzval  Ing. Martina Medzanského, aby zložil sľub 
poslanca. Ing. Medzanský sľub  po prečítaní podpísal (príloha č.3). 
 
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Ladislava Baleja, aby predniesol návrh na 
  
Uznesenie č. 200 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
konštatuje, 
že pán Ing. Martin Medzanský zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník 
podľa výsledku volieb 
 
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za prednesené uznesenie predsedom návrhovej 
komisie. 
  
Hlasovanie č. 5                      
za:               4  poslanci   Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton Varga 

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Prerokovanie riešenia havarijného stavu strechy MŠ : 
Starosta obce oboznámil všetkých poslancov s tým, že nám zatiekla strecha materskej školy, 
tam kde je riaditeľňa, elektronika neutrpela, aby omietka nepadla musela sa oškriabať, bude 
to treba riešiť komplexnejšie, najideálnejšie by bolo, keby sa to celé zrekonštruovalo, 
najlepšie  prostredníctvom eurofondov. V rámci MAS budeme tiež môcť čerpať cca 25 000 € 
v rámci integrovaného regionálneho operačného programu. Cez výzvu 7.4 z rozvoja vidieka  
sme chceli rekonštruovať kultúrny dom, žiadali sme 200 000 € ale   výzva bola zrušená. 
Výzva znova vyšla, ale už sa nedá žiadať 200 000 €, ale len 100 000 €. Je ešte čas, aby sme 
dali vypracovať projekt na materskú školu, v rámci ktorého  by sme riešili strechu 
a zateplenie. Ďalšou možnosťou je vyriešiť havarijný stav strechy z vlastných prostriedkov, 
z rezervného fondu. Prípadne môžeme požiadať o dotáciu  z rezervy premiéra, to je bez 
spoluúčasti, ale tam viac ako 20 000 € nedostaneme, bolo by to len na opravu zatekajúcej 
strechy.  
Ladislav Balej sa spýtal, že ktorý projekt z vypracovaných – obecná cesta,  KD, verejné 
priestranstvo, športovisko, ihrisko  vyšiel. 
Starosta oznámil, že žiadny, lebo niektoré boli zrušené, a napr. na cestu nám nedali, lebo sme 
nedoložili potvrdenie od colného úradu, z dôvodu, že to bolo narýchlo, nestihlo sa to, podal 
odvolanie, ale zatiaľ rozhodnutie  nedošlo. Vyzerá to tak, že veľa  starostov to nepostíhalo, 
v rámci podopatrenia – obecné cesty a chodníky,  je tam dosť peňazí alokovaných,  preto 
výzva pôjde ešte raz.  
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Čo sa týka verejného priestranstva, tam si nejaké veci dožiadali, tam by to malo byť 
v poriadku, peniaze by sme mali po dvoch rokoch dostať.  
Čo sa týka športoviska, výzva bola tiež zrušená, ale znova výjde a môžeme to dať dohromady 
s detským ihriskom. Na projekty sme dali okolo 4 000 €, ale dajú sa využiť v budúcnosti, keď 
nejaká výzva výjde, projekt už máme pripravený. 
Po dlhej rozprave sa poslanci vrátili k diskusii o havarijnom stave strechy materskej školy.  
Poslanec Ladislav Balej sa vyslovil za to, že strechu je treba opraviť, treba nájsť firmu, ktorá 
to spraví čo najlepšie, najlacnejšie, a že bude potrebné použiť na to prostriedky rezervného 
fondu, lebo sa jedná o havarijný stav. Názor poslanca Ladislava Baleja zdieľali i ostatní 
poslanci. Starosta obce informoval poslancov, že nezáväzne si dal naceniť opravu strechy, 
jedna firma dala ponuku 16 650 €  (príloha č. 4)  a druhá necelých 13 403 € (príloha č. 5). 
Ladislav Balej vyslovil svoj názor, že treba osloviť ešte aspoň dve firmy, prípadne s firmami 
rokovať, či sa nedá dohodnúť na nižšej cene. 
Starosta obce vyzval  predsedu návrhovej komisie, aby navrhol uznesenie. 
Poslanec Balej prečítal návrh na  
 
Uznesenie č. 201 
A: berie na vedomie   
informáciu o havarijnom  stave strechy materskej školy 
B: odporúča starostovi obce 
zrealizovať prieskum trhu v rámci rekonštrukcie strechy minimálne 3 firiem. 
Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za prednesený návrh uznesenia  
 
Hlasovanie č. 6                      
za:               5  poslancov   Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton  

                                                Varga,Ing. Martin Medzanský 

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 7. Prerokovanie prebratia vybudovaného vodovodu do majetku obce 
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že pán Roman Zvala na svojom pozemku stavia 
rodinné domy, ktoré chce predať. V rámci územného plánu je tam naplánovaná obecná cesta 
aj so všetkými inžinierskymi sieťami. Pán Zvala financuje inžinierske siete k domom, na 
vodu je tam 110 mm potrubie, ktoré je napojené od posledného hydrantu až k 4 pozemkom 
(príloha č. 6). Po vybudovaní vodovodu a jeho kolaudácii pán Zvala ho dá bezodplatne do 
majetku obce, nám sa navýši majetok a my ho potom dáme do správy  Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti lebo inak sa to nedá. Západoslovenská vodárenská spoločnosť nevie 
spravovať vodovod súkromných  vlastníkov. Po dlhšej rozprave sa poslanci vrátili k bodu 
rokovania, starosta vyzval poslancov, že či niekto z nich má niečo proti prevzatiu vodovodu 
do majetku obce. Nikto sa neprihlásil, tak starosta dal schváliť prevzatie  vodovodu o dĺžke   
110 m do majetku bezodplatne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
 
Hlasovanie č. 7                      
za:               5  poslanci   Stanislav Košťál, Ladislav Balej,  Michal Gerši, Anton  

                                                Varga,Ing. Martin Medzanský 

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:    0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 202 
schvaľuje prevzatie vodovodu o dĺžke 110 m do majetku obce bezodplatne  po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  
 
 
K bodu  18. Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18 hod a 10 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach 27.10.2017 

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

 
Overovatelia:  
 

Anton Varga      ..........................................          

 

Michal  Gerši     .........................................      

 

                                                                                           

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

                                                             Bc. Peter Marko  starosta obce 

 


