Zápisnica č. 1/2/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, ktoré sa
konalo dňa 15. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program prvej časti zasadnutia :
1. vytvorenie predpokladov na rokovanie ustanovujúceho zastupiteľstva :
1.1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu a o výsledku
volieb do obecného zastupiteľstva , prevzatie osvedčení o zvolení
1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií
1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Prvú časť ustanovujúceho zasadnutia otvoril a viedol doterajší starosta obce p. Alojz
Matúš. Konštatoval, že v čase otvorenia zasadnutia boli prítomní všetci siedmi novozvolení
poslanci obecného zastupiteľstva, čím je ustanovujúce zasadnutie uznášania schopné.
Uviedol, že na ustanovujúcom zasadnutí sa bude hlasovať verejne a ku každému bodu
samostatne.
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia určil p. Zlatohlávkovú a za overovateľov zápisnice Ing.
Krivošíka a p. Šušela.
Potom p. Matúš požiadal Mgr. Lukáša Vašku predsedu miestnej volebnej komisie, aby
informoval o výsledku volieb. Mgr. Lukáš Vaško predložil informáciu o výsledku volieb do
orgánov samosprávy, konaných dňa 15.11.2014 v tomto znení :
Predkladám výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra
2014, ktoré zistila miestna volebná komisia v Opoji. Keďže v obci Opoj bol zriadený jeden
volebný okrsok, miestna volebná komisia plnila aj funkciu okrskovej volebnej komisie.
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
811
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
529
Počet odovzdaných obálok
529
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
521
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť
7
Počet zvolených poslancov
7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
525
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti zoradení v poradí podľa
počtu získaných hlasov :
1. Ing. Tomáš Bílik – nezávislý kandidát získal
372 platných hlasov
2. Ing. Martin Krivošík – nezávislý kandidát získal
285 platných hlasov
3. František Brímus, nezávislý kandidát získal
281 platných hlasov
4. Jozef Šušel , kandidát politickej strany KDH získal
263 platných hlasov

5. Ing. Patrícia Gudabová, nezávislá kandidátka získala
248 platných hlasov
6. Ing. Pavol Gabriel – nezávislý kandidát získal
209 platných hlasov
7. Alojz Matúš, kandidát politickej strany SMER – SD získal
197 platných hlasov.
Náhradníkmi , ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných hlasov sú :
1. Ing. Chris Slagter – kandidát politickej strany KDH získal
187 platných hlasov
2. Mgr. Jaroslav Cehlárik – nezávislý kandidát získal
186 platných hlasov
3. Eva Hovorková, kandidátka pol.strany Smer-soc. demokracia získala 152 platných hlasov
4. Jozef Zlatohlávek, kandidát politickej strany KDH získal
151 platných hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
podľa poradia na hlasovacom lístku :
kandidát Mgr. Peter Bartovič získal
155 platných hlasov
kandidát Ing. Tomáš Bílik získal
97 platných hlasov
kandidát František Brímus získal
117 platných hlasov
kandidát Jozef Čajka získal
51 platných hlasov
kandidátka Veronika Polakovičová získala
17 platných hlasov
kandidát Jozef Šušel získal
88 platných hlasov
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Peter Bartovič.
Po prednesení správy Mgr. Lukáš Vaško odovzdal Osvedčenia o zvolení novozvolenému
starostovi Mgr. Petrovi Bartovičovi a novozvoleným poslancom OZ Ing. Tomášovi Bílikovi,
Ing. Martinovi Krivošíkovi, p. Františkovi Brímusovi, p. Jozefovi Šušelovi, Ing. Patrícii
Gudabovej, Ing. Pavlovi Gabrielovi a p. Alojzovi Matúšovi.
Potom p. Matúš požiadal novozvoleného starostu Mgr. Bartoviča o zloženie sľubu starostu
obce. Mgr. Bartovič prečítal sľub v tomto znení :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne právne prepisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Potom novozvolený starosta Mgr. Peter Bartovič sľub podpísal a prevzal od p. Alojza Matúša
insígnie a pokračoval vo vedení obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Mgr. Bartovič vyzval poslanca Ing. Pavla Gabriela, aby v mene novozvolených
poslancov prečítal sľub poslancov. Následne poslanci sľub v tomto znení :
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ s vyslovením slova
“sľubujem“ podpísali.
Týmto slávnostným aktom skončilo funkčné obdobie doterajšieho starostu obce
a doterajších poslancov obecného zastupiteľstva.

2) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Starosta obce Mgr. Bartovič predložil návrh na zriadenie mandátovej komisie, ktorá overí,
či novozvolenému starostovi obce a poslancom OZ bolo odovzdané Osvedčenie o zvolení,
zložili zákonom predpísaný sľub a či svoje funkcie vykonávajú v zmysle § 13 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Za predsedu mandátovej komisie navrhol Ing. Máriu Bauerovú a za členov P. Gála a p.
Katarínu Hudekovú Cehlárikovú.
Ďalej p. starosta predložil návrh na zriadenie návrhovej komisie, ktorá pripraví
z ustanovujúceho zasadnutia návrh na uznesenie.
Za predsedu návrhovej komisie navrhol Mgr. Lukáša Vašku a za členov p. Katarínu Barincovú
a p. Miloša Bartoša.
Starosta následne požiadal predsedu a členov mandátovej komisie, aby si prevzali doklady.
Zároveň vyhlásil krátku prestávku v rokovaní, aby mandátová komisia mohla overiť mandáty
starostu a poslancov OZ. Po krátkej prestávke predsedníčka mandátovej komisie Ing.
Bauerová predložila správu v tomto znení : Mandátová komisia v zložení Ing. Mária
Bauerová, predseda a p.p Vladimír Gál a Katarína Hudeková Cehláriková, členovia komisie
oznamuje, že členovia komisie overili doklady o zložení sľubu novozvoleným starostom obce
Mgr. Petrom Bartovičom a novozvolených poslancov Ing. Tomáša Bílika, Ing. Martina
Krivošíka, p. Františka Brímusa, p. Jozefa Šušela, Ing. Patrície Gudabovej, Ing. Pavla Gabriela
a p. Alojza Matúša.Na základe predložených čestných, vlastnoručne podpísaných vyhlásení
komisia zistila, že novozvolený starosta Mgr. Peter Bartovič nevykonáva funkciu nezlučiteľnú
s funkciou starostu v zmysle § 13, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších noviel a taktiež zvolení poslanci OZ Ing. Bílik, Ing. Krivošík, p. Brímus, p. Šušel, Ing.
Gudabová, Ing. Gabriel a p. Matúš nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca
v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
4. Schválenie programu zasadnutia
Starosta v úvode uviedol, že by chcel doplniť program rokovania o jeden bod a to určenie
limitu pre starostu obce na čerpanie finančných prostriedkov bez súhlasu OZ. Tento bod by
sa prerokoval ako bod č. 11 a body 11 (Diskusia)a 12 (Záver) by sa prečíslovali na čísla 12
a 13.
Program zasadnutia OZ v ďalej časti :
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Príhovor novozvoleného starostu
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
zasadnutie obecného zastupiteľstva
7. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
( 1) Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa
zákona č. 357/2004 Z. z.,
2) Finančná, výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku

3) Sociálno-zdravotná, kultúry, školstva, mládeže a športu)
8. Určenie platu starostu
9. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Opoji
10. Schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
11. Určenie limitu pre starostu obce na čerpanie finančných prostriedkov bez súhlasu
poslancov obecného zastupiteľstva
12. Diskusia
13. Záver
Poslanci s doplnením programu, ako i s celým programom súhlasili.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
5. Príhovor novozvoleného starostu obce
Príhovor starostu obce Mgr. Petra Bartoviča v plnom znení :
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani kontrolórka, milí spoluobčania,
dámy a páni!
Dovoľte mi vysloviť vám poďakovanie, že ste v tento deň prijali pozvanie a osobne sa
zúčastnili na dnešnom 1. Slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2014-2018. Zároveň sa chcem poďakovať pánu starostovi a poslancom, ktorým sa
skončil volebný mandát, za vykonanú prácu a prajem im veľa zdravia a osobných úspechov.
Blahoželám vám, pani poslankyňa a páni poslanci obecného zastupiteľstva k zloženiu sľubu a
k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce. Stojí pred vami i mnou zodpovedná a
nie ľahká práca pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako bude prebiehať a aké
budú jej výsledky, to záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného
rešpektovania sa, od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného
dobra.
Verím, že vo funkcii starostu obce obstojím k spokojnosti všetkých vás.
Aký je teda súčasný stav našej obce? Ľudia, ktorí tu viac rokov neboli a vracajú sa naspäť, na
návštevu k príbuzným, či vybaviť si niečo na úrade, alebo položiť kytičku na hroby svojich
predkov, sa väčšinou vyjadrujú o rozdieloch, aká bola obec kedysi a aká je dnes. A čo my
domáci? Aj nám sa to tak zdá? Nám, čo tu denne žijeme, pracujeme, či trávime voľný čas, čo
tu spoločne zdieľame radostné i menej radostné chvíle tejto obce? Veruže nám sa to až také
super nezdá. Ale takí sme my – ľudia. Myslím si, že je správne, keď sa dožadujeme vždy a
všade niečoho nového, dokonalejšieho a lepšieho pre spríjemnenie a vylepšenie životného
prostredia nás i našich blízkych, veď len tak sa môže obec posunúť vpred.
Podľa môjho názoru Opoj má dobré vyhliadky na bývanie, podnikanie i oddych. Sú tu
vybudované všetky inžinierske siete.
V zmysle územného plánu naskytajú sa pre túto obec ďalšie možnosti všestranného rozvoja.
Vďaka rôznym organizáciám i jednotlivcom vyvíjajúcim činnosť v rôznych oblastiach sú v
našej obci možnosti pre spoločenský život, kultúru i šport. Máme tu mnoho šikovných
podnikateľov, úspešných remeselníkov a živnostníkov. Opoj má jedinečnú polohu pre svoj
rozvoj. To však nestačí, musíme vytvárať nové príležitosti predovšetkým pre rozvoj
zamestnanosti.

Je potrebné, vážené obecné zastupiteľstvo, milí spoluobčania, aby sme prednosti a aktivity
našej obce, tie tradičné i novozaložené, aj naďalej upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi
obohacovali navzájom a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí, ktorí k nám
zavítajú. Skĺbiť však tieto dve veličiny: prospech obce ako celku a blaho občana ako
jednotlivca, to bola a aj zostáva tá najťažšia úloha i pre nové vedenie obce a obecné
zastupiteľstvo. Často sú totiž tieto dve veličiny v protiklade. Vtedy je potrebné rozhodnúť sa
správne a za svoje rozhodnutie niesť aj zodpovednosť. To je veľké umenie, ktoré vyžaduje aj
korektné porozumenie zo strany občanov.
V dnešný slávnostný a pre našu obec významný deň chcem pozdraviť všetkých občanov našej
obce a zároveň mi dovoľte zaželať vám tu prítomným, ale i všetkým občanom obce Opoj do
nového roku veľa zdravia, šťastia, splnených predsavzatí a pracovných úspechov.
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie
obecného zastupiteľstva
P. starosta Mgr. Bartovič navrhol, aby v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolával poslanec František
Brímus. Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1 (p. Brímus)
7. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
Starosta obce Mgr. Bartovič navrhol, aby pri obecnom zastupiteľstve pracovali 3 komisie a to
1) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa
zákona č. 357/2004 Z.z. (zákon o konflikte záujmov), ktorej členovia budú zástupcovia
politických strán, ktorí boli zvolení vo voľbách do obecného zastupiteľstva, teda p. Jozef
Šušel za KDH, p. Alojz Matúš za Smer-SD a jedného člena za nezávislých poslancov. Za
predsedu komisie navrhol p. Jozefa Šušela.
Hlasovanie : za 6 poslancov, proti O, zdržal sa l (p. Šušel)
2)komisia finančná, výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku,
za predsedu ktorej navrhol poslanca Ing. Tomáša Bílika
Hlasovanie : za 6 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 (Ing. Bílik)
3) komisiu sociálno-zdravotnú, kultúry, školstva, mládeže a športu – za predsedkyňu navrhol
poslankyňu Ing. Patríciu Gudabovú.
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1 (Ing. Gudabová)
Členovia komisií budú doplnení na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
8) Určenie platu starostu
Návrh na výšku platu predložil poslanec OZ p. Alojz Matúš. Uviedol, že starostovi obce je
navrhnutý minimálny plat vo výške 1.360,- €.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0

9) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Opoji na rok 2015
Starosta uviedol, že verejné zasadnutia OZ sa budú v roku 2015 konať raz za mesiac a to
vždy prvý útorok v mesiaci, okrem januára, kedy sa zasadnutie uskutoční 5.1.2015.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
10) Schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
Keďže obec Opoj nevlastní motorové vozidlo, starosta bude používať vlastné motorové
vozidlo, ktorého značku a evidenčné číslo upresní na zasadnutí dňa 5.1.2015.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
11) Určenie limitu pre starostu obce na čerpanie finančných prostriedkov bez súhlasu
poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol, aby limit na čerpanie finančných prostriedkov bez súhlasu OZ bol
stanovený vo výške 500,- €.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
12) Diskusia
P. Alojz Matúš – poďakoval poslancom OZ , zamestnancom obecného úradu, ako i ďalším
občanom, s ktorými bol v blízkom pracovnom vzťahu za spoluprácu a novému starostovi
obce a poslancom zaželal veľa úspechov v práci.
P. František Paštéka sa informoval, kedy sa občania dozvedia programové vyhlásenie nového
obecného zastupiteľstva. P. starosta odpovedal, že programové vyhlásenie nepripravuje,
občanom boli pred voľbami doručené letáky s volebným programom a tento sa bude počas
volebného obdobia snažiť napĺňať.
P. Emanuel Adámek sa informoval, kto je zástupcom starostu – starosta na to uviedol, že
v zákonnej lehote 60 dní oznámi meno svojho zástupcu.
P. Marta Zlatohlávková – poukázala na problémy v dolnej časti obci, v uličke „Budín“ a to na
vodu stojacu na ceste, ako i na problémy s kanalizáciou. P. Bartovič na to uviedol, že tieto
záležitosti má vo volebnom programe a bude sa ich snažiť riešiť.
Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie, spracovaný návrhovou komisiou, predložil starosta obce p. Mgr. Peter
Bartovič.
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo
1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
2. Návrh na zriadenie mandátovej a návrhovej komisie
3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta (ak starosta nezvolá obecné
zastupiteľstvo do 3 mesiacov), ods. 3 tretia veta (ak starosta nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie OZ, vedie ho zástupca starostu a ak ten nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie OZ, vedie ho poverený poslanec OZ, ods. 5 tretia veta (ak starosta i jeho
zástupca nedá na začiatku zasadnutia OZ hlasovať o návrhu programu alebo o jeho zmene,

stráca právo viesť zasadnutie OZ a toto vedie poverený poslanec) a ods. 6 tretia veta (ak
starosta v súvislosti s prerokovávaným programom neudelí poslancovi slovo, stráca právo
viesť zasadnutie, ak slovo neudelí ani zástupca starostu aj ten stráca právo viesť zasadnutie
OZ a toto vedie poverený poslanec OZ)
4. Návrh na zriadenie komisií obecného
5. Informáciu o výške platu starostu obce
6. Harmonogram zasadnutí OZ v Opoji na rok 2015
7. Návrh na schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
8. Určenie limitu pre starostu obce na čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce bez
súhlasu OZ
1. Informácia o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
U z n e s e n i e č. 1/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
A. b e r i e n a v e d o m i e
1) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2) vystúpenie novozvoleného starostu
B) k o n š t a t u j e , ž e
1. zvolený starosta obce p. Mgr. Peter Bartovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, František
Brímus, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Pavol Gabriel a Alojz Matúš zložili predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
2. Návrh na zriadenie mandátovej a návrhovej komisie
U z n s e n i e č. 2/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
mandátovú komisiu v zložení : Ing. Mária Bauerová, predseda
Katarína Hudeková Cehláriková, člen
Vladimír Gál, člen

návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Lukáš Vaško, predseda
Katarína Barincová, člen
Miloš Bartoš, člen
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0

3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 3/2/2014
poveruje
poslanca Františka Brímusa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1(František Brímus)

4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 4/2/2010
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
zriaď uje
1) komisiu na ochranu verejného záujmu
Jozef Šušel - predseda
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1 (Jozef Šušel)
2) komisiu finančnú, výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku
Ing. Tomáš Bílik - predseda
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1(Ing. Tomáš Bílik)
3) komisiu sociálno-zdravotnú, kultúry, školstva, mládeže a športu
Ing. Bc. Patrícia Gudabová - predseda
Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 1 (Ing.,Bc.Patrícia Gudabová)
5. Informáciu o výške platu starostu obce
U z n e s e n i e č. 5/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1.360,-€
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0

6. Harmonogram zasadnutí OZ v Opoji na rok 2015
U z n e s e n i e č. 6/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Opoji na rok 2015 nasledovne :
5.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0

7. Návrh na schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely
U z n e s e n i e č. 7/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s tým, aby starosta obce, Mgr. Peter Bartovič, používal súkromné motorové vozidlo
na služobné účely.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0

8. Určenie limitu pre starostu obce na čerpanie finančných prostriedkov bez súhlasu
poslancov obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 8/2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
pre starostu obce Mgr. Petra Bartoviča limit 500,- € na čerpanie finančných prostriedkov bez
súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
13) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov, pozvaných hostí ani občanov nemal viac žiadne
pripomienky, poďakoval starosta za účasť, poprial všetkým pekné sviatky a zasadnutie
ukončil.
Overovatelia :

....................................
Ing. Martin Krivošík
.....................................
Jozef Šušel

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

