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Z á p i s n i c a 

 z 22.  zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 29.januára 2018  

o 17. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.  

 

 

 

 

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

sa zúčastnili   poslanci podľa prezenčnej listiny, okrem zástupcu starostu pána Stanislava 

Košťála, ktorý sa ospravedlnil pre chorobu a Petra Matejáka, ktorý sa ospravedlnil pre 

pracovnú zaneprázdnenosť.  

 

 

 

 1.   Otvorenie 

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

oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorého hlavným bodom je Prerokovanie  výpožičky 

obecného pozemku  pod ihriskom Telovýchovnej jednote  Oponice. Výpožičku preberali 

spolu na pracovnej porade.  

 

 

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 7 bodov.    

Program:             

             1. Otvorenie 

             2. Schválenie programu 

             3. Voľba návrhovej komisie 

             4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

             5. Prerokovanie výpožičky  obecného pozemku  pod ihriskom Telovýchovnej jednote  

                 Oponice 

             6. Rôzne 

               7. Diskusia 

               8.  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. 234 

 

 

 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ladislava Baleja,  

za členov Ing. Martina Medzanského a  Antona Fabiana. Spýtal sa či má niekto iný návrh. 

Nikto. Pristúpil teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako 

uznesenia č. 235 v znení OZ schvaľuje:   Návrhovú komisiu  v zložení  :   

-     predseda  Ladislav Balej,                                                                                                                     

      člen Ing. Martin Medzanský, Anton Fabian 

       Za: hlasovali všetci poslanci 
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      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválil 

 

 

  

    4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

    Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov   Ing. Martina Medzanského                  

a Antona Vargu. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal    

hlasovať za znenie uznesenia č.236   OZ berie na vedomie  overovateľov zápisnice:                  

- Ing. Martin Medzanský, Anton Varga   

- zapisovateľka:  Zuzana  Geršiová  

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.   

 

 

 

     5. Prerokovanie výpožičky obecného pozemku  pod ihriskom Telovýchovnej jednote  

         Oponice 

   Starosta informoval prítomných, že ide o to aby si futbalisti mohli na ihrisku hospodáriť, 

žiadať o dotácie z futbalového zväzu. Pani hlavná kontrolórka Mgr. Helena Paučírová 

pripravila návrh zmluvy o výpožičke, do ktorého treba doplniť nejaké drobnosti,              na  

ktorých sa poslanci dohodnú. Ide o dobu výpožičky a výpovednú dobu zmluvy. 

- Poslanec  Ladislav Balej  sa vyjadril, že doba  výpožičky na neurčito by asi nebola dobrá, 

lebo to môže za dva roky skončiť a ak dostanú peniaze mali hospodáriť aspoň 5 rokov. 

Poslanci sa dohodli na dobe výpožičky 10 rokov a výpovednej dobe 3 mesiace. 

Nikto nemal k návrhu pripomienky. Starosta dal hlasovať za  uznesenie č. 237 Obecné 

zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje Výpožičku nehnuteľností zapísaných v  Okresnom úrade 

 Topoľčany, katastrálny odbor, katastrálne územie Oponice pozemok parcely C pre katastrálne územie 

Oponice na LV č. 779 ako:  
- pozemok parcely C-KN  č.193/17, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 536 m

2
 

- pozemok parcely C-KN  č. 193/36, ostatné plochy, vo výmere 8103 m
2
. 

- pozemok parcely C –KN č. 193/34 ostatná plocha vo výmere 1156 m
2
 

  na dobu určitú 10 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

           Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie 

 

 

 

   6. Rôzne 

   Starosta v tomto bode nemal nič pre poslancov 

    

 

 

   7. Diskusia  

- poslanec Balej, by chcel poriešiť  psíčkarov, lebo psie exkrementy sú aj na chodníku, 

hovoria hlavne na toho pána, čo chodí s tým vlčiakom. 
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- starosta povedal, že treba mať aj nejakých svedkov a môžeme ho predvolať a riešiť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Viac sa do  diskusie nikto neprihlásil.  

 

 

 

   8.  Záver 

 Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

V  Oponiciach   02.novembra 2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia :     Ing. Martin Medzanský        ................................. 

 

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

 

 

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

 


