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Z á p i s n i c a 

 zo 17.  zasadnutia OZ v Oponiciach - mimoriadneho, konaného dňa 30.06.2017  

o 15. 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, a Jozefa Kohajdu, ktorí sú PN.  

 

 

 1.   Otvorenie 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

  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 záverečného účtu obce Oponice za rok 2016 

             6. Diskusia 

               7. 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. 179 

 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Antona  Fabiana,  

za členov Petra Matejáka a  Michala Geršiho. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. 

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

180 v znení OZ schvaľuje:   Návrhovú komisiu  v zložení  :  -     predseda  Anton Fabian,                                                                                                                     

                                                                                                                člen Peter Mateják,  

                                                                                                                        Michal Gerši 

       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   Antona Vargu  a Ladislava 

Baleja. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal hlasovať  

za znenie uznesenia č.181   OZ berie na vedomie  overovateľov zápisnice:  Anton  Varga,  

                                                                                                                        Ladislav Balej,   

                                                                                               zapisovateľka:  Zuzana  Geršiová  
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            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.   

 

 

     5. Prerokovanie  záverečného účtu obce Oponice za rok 2016 

           Záverečný účet predniesla pracovníčka obce  Zuzana Geršiová. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky. Starosta teda predniesol návrh uznesenia č. 182  v znení obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie           

bez výhrad. 

  

      Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 

8 353,35 Eur za rok 2016 použije na tvorbu rezervného fondu. Starosta predniesol návrh 

uznesenia č. 183 v tvare obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 8 353,35 Eur. 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 8 353,35 Eur. 

 

 

6. Diskusia 
                  Do diskusie sa nikto neprihlásil 

 

 7.  Záver 

 Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

V  Oponiciach   30. júna 2017 

 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia :     Ladislav  Balej                     ................................. 

 

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

 

 

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