
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  29.   zasadnutia OZ 

Obce Oponice 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Oponiciach 03.12.2018 



 
 

Z á p i s n i c a 

z 29.  zasadnutia OZ v Oponiciach, konaného dňa 03. decembra 2018  

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

 

 

 

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

Zasadnutia  sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny.  

 

 

 

1.   Otvorenie 

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

občanov,  poslancov OZ a pracovníkov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

 

 

2.   Schválenie programu 

      Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý dostali poslanci i v pozvánke. Spýtal sa či 

má niekto niečo na doplnenie. Nikto, dal preto hlasovať, za prednesený program ako za 

uznesenie č. 293 v znení OZ schvaľuje  program 29.  zasadnutia OZ 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Riešenie havarijného stavu kotolne v budove ZŠ Oponice 

6. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.6/2018 

7. Záver 

  

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

      Zdržal sa: nikto 

      Poslanci jednohlasne schválili program 29. zasadnutia OZ. 

 

 

3.   Voľba návrhovej komisie 
      Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ladislava Baleja,  

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

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

uznesenia č. 294 v znení OZ schvaľuje:    

Návrhovú komisiu  v zložení  :  -     predseda  Ladislav Balej,   

                                                        člen Ing. Martin Medzanský, Anton Varga 

 

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

      Zdržal sa: nikto 

      Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili    



 

 

4.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

          Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  poslancov Antona Fabiana a 

Stanislava Košťála.   Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Uznesenie. 

č.295 predniesol Ladislav Balej v znení  OZ berie na vedomie   

overovateľov zápisnice:  Anton Fabian a Stanislav Košťál                                      

              zapisovateľku:  Zuzana Geršiová  

     

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

      Zdržal sa: nikto 

Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

 

5.  Riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ  

6. Rozpočtové opatrenie č.6/2018 

      Starosta  k tomuto bodu povedal, že stav kotolne v ZŠ je taký, že pokiaľ by začalo viac 

mrznúť ten kotol, ktorý tam je, je v takom stave, že to neutiahne. O tomto poslanci vedia, 

lebo stav sa rieši už dlhšiu dobu. Z oslovených 4 firiem, ktoré mali predostrieť cenovú 

ponuku sa boli na mieste pozrieť len dve a tie skonštatovali, že v projekte rekonštrukcie 

kotolne nezateplenej budovy ZŠ Oponice chýbajú niektoré veci, ktoré sú potrebné a vo 

výkaze a výmere chýbajú. Dal preto  z projektu výkaz- výmer prepracovať a oslovil opäť 

tentokrát 5   firiem, ktoré mali predložiť cenovú ponuku na rekonštrukciu kotolne ZŠ 

Oponice. Najlacnejšiu ponuku dala firma INMAT. Predložil poslancom materiály 

cenových ponúk. Tiež povedal poslancom, že rozpočtové opatrenie č. 6 je viac menej        

k tomuto bodu zasadnutia je v ňom len  navyše opravená suma za zhotovenie chodníka, 

kde rátal že do 9000 sa zmestíme aj s materiálom a cenou za zhotovenie. No zhotovenie 

bolo vysúťažené vyššie ako predpokladal  a pribudla i cena za dopravné značenie           

pri zhotovovaní chodníka.  Rozdiel v rozpočtovom opatrení je vykrytý z bežných príjmov 

obce. Použitie prostriedkov z  rezervného fondu je len na rekonštrukciu kotolne ZŠ. 

Poslanci rozpočtové opatrenie  dostali domov s pozvánkami na zasadnutie, boli s ním teda 

oboznámení. Potom dal slovo poslancom aby sa vyjadrili k obom bodom.               

      - poslanec Ladislav Balej povedal, že to treba už dotiahnuť, nech sa to zrealizuje   

      - poslanec Anton  Fabian  sa vyjadrili, že sa to  rieši už od februára, myslel, že sa  to cez 

leto urobí 

     - Mgr. Milan Gál ako nastupujúci starosta sa spýtal, či to nemôže byť riešené cez výzvu, 

ktorá bola vydaná 29.10.2018 a je pre obce, školy ..... 

    - poslanec Ladislav Balej povedal, že by to mohlo ešte dlho trvať, kým by sa peniaze 

dostali ak by sa vôbec dostali a my to potrebujeme riešiť teraz    

      Nikto viac nemal pripomienky. Poslanec Ladislav Balej predniesol  návrh  uznesenia č. 

296 v znení: OZ obce Oponice  

      1. Berie na vedomie správu stavu kotolne v ZŠ a priebehu výberu zhotoviteľa prednesenú 

starostom obce 

      2.  Schvaľuje 

          a)  Rozpočtové opatrenie č. 6/2018    

          b)  Použitie financií z RF obce  vo výške 18 196,08 eur na rekonštrukciu kotolne ZŠ                

             

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 



      Zdržal sa: nikto 

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 296 v predesenom znení 

 

 

 

7.   Záver 

     Starosta skonštatoval, že  program  zasadnutia je vyčerpaný, poďakoval všetkým 

prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Oponiciach 03.12.2018 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia :    Anton Fabian                       ................................. 

 

                           Stanislav  Košťál                 ................................. 

 

 

 

 

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

 

 

 


