Zápisnica
z 24. zasadnutia OZ
obce Oponice

V Oponiciach 07. marca 2018

Zápisnica
z 24. zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 07.marca 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.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Bc. Peter Marko. skonštatoval, že zasadnutie
OZ je uznášania schopné. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia, ktorého hlavným bodom je Prerokovanie riešenia havarijného stavu kotolne ZŠ.

2. Schválenie programu
Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 9 bodov.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
5. Prerokovanie riešenia havarijného stavu kotolne ZŠ
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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. 243

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 k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia
č. 244 v znení OZ schvaľuje: Návrhovú komisiu v zložení :
- predseda Ladislav Balej,
- člen Ing. Martin Medzanský, Peter Mateják
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválil
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4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov
Ing. Martina Medzanského
a Antona Fabiana. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal
hlasovať za znenie uznesenia č.245
OZ berie na vedomie overovateľov zápisnice:
- Ing. Martin Medzanský, Antona Fabiana
- zapisovateľka: Zuzana Geršiová
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

5. Prerokovanie riešenia havarijného stavu kotolne ZŠ
Starosta informoval prítomných o havarijnom stave plynových kotlov v kotolni ZŠ.
Prečítal aj prípis so ZŠ Oponice, ktorý je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
- poslanec Ladislav Balej sa vyjadril, aby sa prerobil projekt, ktorý je pripravený na rekonštrukciu ZŠ,
keď aj rekonštrukciu kotolne zaplatíme zo svojich a peniaze určené na to v pôvodnom projekte sa
môžu použiť na niečo iné v škole. Následne osloviť aj živnostníkov na výmenu kotlov tí sú lacnejší,
nech dajú cenové ponuky.
- poslanec Fabian Anton sa vyjadril, že aby sa to všetko poriadne zrekonštruovalo, nech sa nenapoja
nové kotle na staré 26 ročne potrubie, teraz končí zima už také mrazy nebudú a v lete by sa to mohlo
poriadne prerobiť.
- poslanec Peter Mateják sa vyjadril, že treba dať urobiť cenové ponuky, počkať či dostaneme peniaze
a ak nie, tak to urobiť zo svojich
- poslanci sa dohodli na uznesení č. 246 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice odporúča
starostovi obce: Dať prerobiť aktuálny projekt rekonštrukcie kotolne ZŠ v Oponiciach a následne
urobiť prieskum trhu, kde budú oslovení aj živnostníci s potrebným oprávnením na montáž plynových
zariadení.

Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2018
Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice č.2. Poslanci ho dostali spolu s pozvánkou
na zasadnutie. Pracovníčka obec Zuzana Geršiová vysvetlila, že vo výdavkoch je úprava
kap. výdavkov na opravu kotolne a v príjmoch sú navýšené príjmy, ktoré neboli zaplatené
do konca roka spoločnosťou I&P Slovakia, tak ako to sľúbili do konca roka 2017. Zaplatili
len časť a zvyšok nabehol na účet 3. januára, teraz už majú všetko uhradené. Jedná sa o daň
z ubytovania a daň z nehnuteľností.
Keďže sa uzniesli na oprave projektu rekonštrukcie kotolne ZŠ, dohodli sa, že výdavkovú
časť kapitálové výdavky rozpočtového opatrenia č.2 teraz nebudú schvaľovať, počkajú si na
projekt, aby sa vedela presná suma. Dohodli sa na schválení príjmovej časti návrhu
rozpočtového opatrenia č.2 ako na uznesení č. 247 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/2018 – úprava príjmovej časti rozpočtu plus 17 309,00 eur.

Bežné príjmy
Funkčná klasifikácia

: 1 41
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Ekonomická klasifikácia : 133 006 (daň z ubytovania)
+ 10 659,00 €
Ekonomická klasifikácia : 121 001 2 (daň z pozemkov PO)
+ 3 296,00 €
Ekonomická klasifikácia : 121 002 2 ( daň zo stavieb PO)
+ 3 354,00 €
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie

7. Rôzne
Starosta v tomto bode
informoval o pripomienke
VPP SPU s.r.o. závod
Oponice k plánovanému zbernému dvoru v zmenách a doplnkoch ÚPN obce Oponice.
Namietali, že tam majú zdroj vody pre kravín aj keď by bol mimo ochranného pásma. Prišli
však so zaujímavým a pre obec aj výhodnejším riešením. Ponúkli, že by zamenili pôdu
s obcou pri čističke odpadových vôd, kde by sme mohli vybudovať zberný dvor. Bolo by to
bližšie v dedine a zároveň by to nebolo tak na očiach. Musíme však absolvovať znova ten
kolotoč s predložením nového návrhu všetkým organizáciám.
- poslanci reagovali, že je to pre obec výhodné riešenie
Zároveň informoval poslancov o žiadosti pána Gučeka, ktorá je prílohou č. 3 zápisnice
- poslanec Ladislav Balej sa spýtal čo to bude stáť, prekreslenie
- starosta odpovedal, že prekreslenie odpadového dvora nič a zonácie 300 eur
- Ladislav Balej odpovedal, že nech si to tí ľudia zaplatia, keď to nepripomienkovali vtedy,
keď sa spracovával ÚPN obce
Poslanci sa dohodli na uznesení č. 248, ktorého návrh prečítal Ladislav Balej v znení Obecné
zastupiteľstvo obce Oponice odporúča starostovi obce: Zadať projektantovi v rámci zmien a
doplnkov otvoriť zónu 17 pre zmenu z výhľadu na návrh.
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie
- starosta ďalej informoval o ceste, ktorá má prepojiť Preseľany a Oponice popri rieke,
že Preseľany do toho išli a že je tam možnosť získať dosť financií
- poslanci reagovali, že nemáme dobudovanú kanalizáciu a iné veci v obci toto ešte
môže počkať
8. Diskusia
- poslanec Balej Ladislav sa vyjadril , že je potrebné na starom KD znížiť spotrebu elektrickej
energie lebo sa tam moc doplácalo na to, že tam nič nie je. Poslanci sa dohodli na uznesení
č.249 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice odporúča starostovi obce:
A) doriešiť zníženie rezervovanej kapacity ističov v budove starého kultúrneho domu
B) alebo dať úplne odpojiť od el. energie
Za: hlasovali všetci poslanci
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili prednesené uznesenie
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Starosta ešte informoval poslancov o tom, že v súčasnosti nemáme v KD vodu,
nakoľko došlo vplyvom mrazov k poruche na vodovodnej prípojke do KD, takže je
momentálne v KD voda odstavená. Porucha je pod verejným priestranstvom, museli by
sa preložiť lavičky, dlažba rozobrať a vedie tam kovová rúra. Dohodol sa s vodármi, že
v rámci poruchy by sa dalo nové plastové potrubie a pod tou novou úpravou okolia KD
by to pretlačili.
Poslanci navrhli, či by nemohla byť prípojka cez škôlku, tam by sa to ľahšie prekopalo a
nemuselo by sa to pretláčať. Starosta odpovedal, že sa na to spýta.
9. Záver
Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
V Oponiciach 07. marca 2018
Zapísala :

Zuzana Geršiová

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

Overovatelia :

Ing. Martin Medzanský

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

Anton Fabian

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

Bc. Peter Marko

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

Starosta obce :
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