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Z á p i s n i c a 

 z 18.  zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 11.09. 2017  

o 18. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.  

 

 

     Zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Bc. Petrom Markom, pozvánkami. 

Zasadnutia  sa zúčastnili   poslanci podľa prezenčnej listiny, okrem pána Jozefa Kohajdu, ktorý 

je chorý.   

 

 1.   Otvorenie 

     Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter Marko. Privítal všetkých 

prítomných  a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 13 bodov.    

             1. Otvorenie 

             2. Schválenie programu 

             3. Voľba návrhovej komisie 

             4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

             5. Kontrola plnenia uznesení 

             6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

             7. Prerokovanie VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných    

                 priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií   

                 v čase  volebnej kampane na území obce Oponice 

               8. Prerokovanie možnosti obstarania traktorovej kosačky  

               9. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30.6.2017 a úprava rozpočtu na rok 2017 

             10. Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR – eGoverment a informačné   

                   systémy obcí a miest, ktorá prebiehala v obci v čase od 06.03.2017 do 16.06. 2017 

          11. Rôzne 

             12. Diskusia 

             13. Záver 

            spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie. Nikto. Dal hlasovať za prednesený program. 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne program schválili ako uznesenie č. 184 

 

 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ladislava Baleja,  

za členov Antona Fabiana a Stanislava Košťála. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. 

Pristúpil k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia č. 185 

v znení OZ obce Oponice  schvaľuje návrhovú komisiu  v zložení  predseda:  Ladislav Balej,                                                                                                                     

                                                                                                                  člen: Stanislav Košťál 

                                                                                                                           Anton Fabian 

       Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili   
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 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov   Antona Vargu a Petra  Matejáka. 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal hlasovať za znenie 

uznesenia č.186   OZ obce Oponice berie na vedomie  overovateľov zápisnice:  Anton  Varga,  

                                                                                                                                Peter  Mateják   

                                                                                                   zapisovateľka:  Zuzana  Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.   

 

 

           5. Kontrola plnenia uznesení 

           Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce Bc. Peter Marko. Predniesol 

uznesenia od č. 170  po 183. Informoval, že uznesenia boli splnené. Požiadal poslanca 

Ladislava  Baleja, aby predniesol návrh uznesenia, ktorý ho predniesol ako uznesenie č. 187     

v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

prednesenú starostom obce 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie znenie uznesenia č. 187 

 

 

     6. Voľba hlavného kontrolóra obce 

     Starosta oboznámil prítomných, že do funkcie hlavného kontrolóra obce sa nám nikto 

neprihlásil a je preto potrebné opäť vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. Spýtal sa  či chce 

niekto meniť niečo na podmienkach  voľby hlavného kontrolóra. Nikto sa  neprihlásil, požiadal 

poslanca Ladislava  Baleja, aby predniesol návrh uznesenia, ktorý ho predniesol ako uznesenie 

č. 188 v znení OZ obce Oponice schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 10 % 

dal hlasovať za prednesený návrh 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

Potom požiadal poslanca Ladislava Balejaaby predniesol návrh vyhlásenia voľby hlavného 

kontrolóra ako uznesenie č. 189   v znení 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 
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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. 
 Dal hlasovať za prednesený návrh 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

 

              7. Prerokovanie  VZN  č.  2/2017  o umiestňovaní  volebných  plagátov                                

                  na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie   

                  prostredníctvom iných médií  v čase  volebnej kampane na území obce Oponice 

                  V tomto bode starosta oboznámil všetkých prítomných o Návrhu VZN č.2/2017. 

poslanci mali tento návrh v materiáloch s pozvánkou. Návrh tohto VZN bol zverejnený            

na úradnej tabuli obce ešte koncom júna. Je prílohou č.1 tejto zápisnice. Spýtal sa či má niekto 

nejaké pripomienky. Nikto.  Požiadal preto poslanca Ladislava Baleja, aby predniesol návrh 

uznesenia. Ten predniesol návrh ako uznesenia č. 190 v znení Obecné zastupiteľstvo obce 

Oponice schvaľuje  VZN č. 2/2017  o umiestňovaní volebných plagátov na verejných  priestranstvách a 

o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase  volebnej kampane na území 

obce Oponice. Dal hlasovať za prednesené uznesenie 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

 

            8. Prerokovanie možnosti obstarania traktorovej kosačky 

            V tomto bode starosta informoval o tom, že sa nám pokazila traktorová kosačka, ktorú 

máme už viac ako 10 rokov. Menšie opravy sme zvládli svojpomocne. Táto oprava podľa 

zistení by bola dosť nákladná a vzhľadom k veku a stavu kosačky nám bolo odporučené radšej 

investovať do novej. Kosačka bola využívaná na kosenie verejných  priestranstiev v obci a 

futbalového ihriska. Starosta ďalej informoval, že  teda urobil prieskum a zisťoval, čo by bolo 
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pre obec najvýhodnejšie. Materiály, ktoré dal poslancom spolu s pozvánkami a hovoril             

s poslancami aj na pracovnej porade sú prílohou č. 2 tejto zápisnice. Spýtal sa teda  poslancov 

na názor. 

- prihlásil sa poslanec Ladislav Balej, ktorý konštatoval, že je úspech, že stará kosačka toľko 

vydržala. Je za kúpu novej kosačky, že sa v podstate na pracovnej porade dohodli s poslancami 

za kúpu kosačky do výšky 2800 eur. Zároveň odporučil, aby to bola kosačka, kde sa dá dokúpiť    

rozmetadlo na soľ  pri zimnej údržbe obecných komunikácií, vlečka a dodal, že ju treba 

zabezpečiť proti krádeži. Ostatní poslanci súhlasili. Starosta teda požiadal poslanca Ladislava 

Baleja, aby predniesol návrh uznesenia. Ten prečítal návrh uznesenia č. 191 v znení Obecné 

zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje kúpu traktorovej kosačky do výšky 2 800,00 € s DPH    

a vyčlenenie tejto sumy z rezervného fondu. Dal hlasovať za prednesené uznesenie 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

 

            9.  Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30.6.2017 a úprava rozpočtu na rok 2017 

            V tomto bode starosta informoval prítomných o plnení rozpočtu k 30.6. 2017 a potrebe 

úpravy rozpočtu. Materiál dostali poslanci domov v dostatočnom časovom predstihu a tiež bol 

vyvesený na úradnej tabuli. Potom odovzdal slovo pracovníčke Zuzane Geršiovej, ktorá 

podrobnejšie  prešla plnenie rozpočtu a návrh úpravy. Materiál je prílohouč.3 tejto zápisnice. 

Spýtal sa prítomných, či sa chcú niečo spýtať alebo doplniť. Nikto nemal pripomienky, 

požiadal teda poslanca Ladislava Baleja, aby predniesol návrh uznesenia. Ten predniesol návrh 

uznesenia č. 192 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie plnenie 

rozpočtu obce Oponice k 30.06.2017. Dal hlasovať za tento návrh. 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili znenie  uznesenia 

potom poslanec Ladislav Balej predniesol návrh uznesenia č. 193 v znení Obecné 

zastupiteľstvo obce  Oponice schvaľuje úpravu rozpočtu obce Oponice na rok 2017 podľa 

rozpočtového opatrenia č. 3 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

  

 

             10.  Prerokovanie   protokolu   o výsledku   kontroly   NKÚ  SR –  eGoverment  

                    a  informačné   systémy   obcí  a  miest,  ktorá   prebiehala   v obci   v čase                         

                    od 06.03.2017 do 16.06.2017 

                  Starosta v tomto bode informoval prítomných o kontrole, ktorá v obci prebiehala. 

Poslanci mali k dispozícii celý materiál doručený z NKU. Materiál je prílohou č. 4 tejto 

zápisnice. Pre prítomných v  skratke prečítal závery a odporúčania z protokolu o vykonanej 

kontrole a o prijatých opatreniach. Potom vyzval  poslancov, aby sa vyjadrili.  Nikto nemal 

pripomienky.   Požiadal  poslanca  Ladislava  Baleja, aby  predniesol návrh uznesenia. Ten 

predniesol návrh uznesenia     č. 194 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice berie          

na vedomie výsledok kontroly NKÚ SR – eGoverment a finančné systémy obcí a miest, ktorá 

prebiehala v obci v čase od 06.3.2017   do 16.6.2017. Dal hlasovať za prednesený návrh. 
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            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

- Potom poslanec Ladislav Balej predniesol návrh uznesenia č. 195 v znení Obecné 

zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie prijaté opatrenia obcou Oponice k výsledku 

kontroly NKÚ SR – eGoverment a finančné systémy obcí a miest, ktorá prebiehala v obci 

v čase od 06.3.2017 do 16.6.2017. Starosta dal hlasovať za prednesené uznesenie. 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

 

            11. Rôzne 

            V tomto bode starosta predniesol informáciu o možnosti asfaltovania obecných 

komunikácií   v rámci výzvy. Je takáto možnosť v rámci spájania katastrov. Jednalo by sa        

o obecné cesty smerom dole k rieke, napojenie na cyklotrasu ale to je len informačne, podklady 

predostrie, keď to bude reálne. 

- ďalej spomenul možné otvorenie kameňolomu v obci Súlovce, že aj v našej obci boli petičné 

hárky, v ktorých občania svojím podpisom mohli vyjadriť svoj nesúhlas s banskou činnosťou, 

informoval, že podľa vyjadrenia petičného výboru, že  zatiaľ petíciu nepredložili, pretože zatiaľ 

nemajú oficiálne vyjadrenia   

 

 

            12. Diskusia 

            Starosta otvoril diskusiu. 

- prihlásil sa občan Mgr. Milan Gál, ktorý sa spýtal  na VZN o poplatku za odpady.....na rok 

2017, kde nemáme zakotvené odpustenie poplatku, myslí si, že to nie je v súlade so zákonom. 

Jeho syn pracuje v Českej republike a príde domov dvakrát do roka na víkend, alebo nepríde 

vôbec a len preto, že tu má trvalý pobyt musí zaňho platiť poplatok za odpady 

- odpovedal starosta, že takto to máme vo VZN, požiadal o bližšie vysvetlenie pracovníčku 

Zuzanu  Geršiovú, ktorá vysvetlila, že zákon obci umožňuje nadstaviť si niektoré veci vo VZN 

tak,  ako obec chce.  Zo zákona  sa poplatok vyberá na základe trvalého alebo prechodného 

pobytu alebo vlastníctva nehnuteľnosti v obci. V praxi to znamená, že obyvatelia ak majú 

nehnuteľnosti aj v iných obciach než tam kde majú trvalý pobyt napr. chatu v Tatrách a 

rodičovský dom niekde  na východe SR môžu platiť tento poplatok okrem trvalého pobytu aj    

v Tatrách aj v obci, kde majú rodičovský dom. Záleží to od príslušnej obce alebo mesta ako si 

schváli VZN, čo sa týka oslobodenia v zákone je povedané, že obec môže vo VZN určiť 

podmienky oslobodenia alebo zníženia poplatku. Môže nie musí. Takto to bolo aj 

odprednášané  na školení RVC v Nitre. K VZN o poplatku za odpady...., ktoré bolo 

schvaľované v minulom roku mohol vzniesť pripomienku, obec však nemala prijaté žiadne 

pripomienky. Pracovníčka Zuzana Geršiová ďalej informovala, že v priebehu mesiaca  október 

je naplánované v RVC Nitra školenie presne k tejto problematike a že sa vyslovene spýta 

prednášajúcej lektorky, či obec týmto VZN je alebo nie je v súlade so zákonom. 

- prihlásil sa poslanec Ladislav Balej a spýtal sa na ČOV, či bola opravená tak ako má byť, či je 

v poriadku, starosta odpovedal, že je v poriadku funguje tak ako má 

Nikto viac  sa do diskusie neprihlásil  
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       13.  Záver 

       Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

V  Oponiciach   11. septembra 2017 

 

 

 

Zapísala :            Zuzana Geršiová                  ............................... 

 

 

 

 

Overovatelia :     Peter  Mateják                      ................................. 

 

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

 

 

Starosta obce :    Bc. Peter  Marko                   ................................ 

 


