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Vážení občania, 
 
prihováram sa Vám opäť, tentokrát prostredníctvom Oponického spravodajcu.   

 
Na základe výsledkov komunálnych volieb, uskutočnených dňa 10.11.2018 došlo k 

zmene na poste starostu obce Oponice a bolo zvolené nové obecné zastupiteľstvo.  
 

 
S poľutovaním musím skonštatovať, že 
odovzdávanie funkcie a agendy 
neprebehlo hladko, nakoľko končiaci 
starosta pán Peter Marko sa 
nezúčastňoval odovzdávania majetku a 
agendy obce a prejavoval len 
minimálny záujem o hladký priebeh 
odovzdávania. Do dnešného dňa 
nemám od neho podpísaný delimitačný 
protokol. Moja vďaka patrí najmä 
PhDr. Romanovi Geršimu, ktorý so 
mnou  trpezlivo a erudovane 
prechádzal jednotlivé budovy vo 
vlastníctve obce a prácne jednotlivé 
položky inventára obce. Moje ďalšie 
poďakovanie patrí pani hlavnej 
kontrolórke Mgr. Helene Paučírovej, 
ktorá spolu s PhDr. Romanom Geršim 

prácne kompletizovali a spisovali agendu obecného úradu. 
Pri inventarizácii majetku obce vykonanej z dôvodu zmeny na poste starostu obce bolo 
zistených niekoľko nedostatkov, ktoré budem ďalej riešiť. 

Nakoľko v minulom roku bol Oponický spravodajca vydaný iba raz, a to tesne pred 
komunálnymi voľbami, bol tým pádom porušený zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných 
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych 
diel v znení neskorších predpisov a na základe tohto porušenia nám Ministerstvo kultúry SR  
zrušilo vydávanie Oponického spravodajcu. Opätovne sme museli požiadať o povolenie 
vydávať tento náš regionálny občasník. Žiadosť o zápis do zoznamu periodickej tlače sme 
podali 6.3.2019. Zápis periodickej tlače do zoznamu bol vykonaný dňa 13.3.2019. Od 1.4.2019 
môžeme opäť vydávať Oponického spravodajcu.  

 

 
 

Oponický 
spravodajca 
Ročník XII.                                                                               číslo I.  

Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce. Na fotografii 
chýba poslankyňa Mgr. Andrea Gálová z dôvodu PN 
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V priestoroch materskej školy, 

základnej školy, obecného úradu sa 
nachádza neskutočné množstvo 
nepotrebného inventára (staré nefunkčné 
počítače, monitory, nepotrebný a 
nevyužívaný nábytok). V priestoroch 
pivnice pod domom kultúry sa nachádza 
hotové smetisko. Za účelom efektívneho 
zníženia stavu zastaraného a nevyužívaného 
hnuteľného majetku a uvoľnenia 
preplnených priestorov boli zriadené 
vyraďovacia a likvidačná komisia. 

Do konca roka 2018 (mali sme na to 
12 pracovných dní) bolo nutné zvolať po 
ustanovujúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ďalšie dve neplánované 
zastupiteľstvá, z dôvodu zabezpečenia 
chodu obce v roku 2019. Za hladký priebeh 
zastupiteľstiev, profesionalitu poslancov a 
ich prístup im patrí moja srdečná vďaka. V 
roku 2018 sme museli schvaľovať dve 
všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet 
obce na rok 2019. Za prvé štyri mesiace 
roku 2019 sme museli schvaľovať 8! 
(slovom osem) všeobecne záväzných 
nariadení a zásady hospodárenia 
s majetkom obce. Vo februári 2018 bol 
podaný protest prokurátora na 5 všeobecne 
záväzných nariadení s ktorými sa 
predchádzajúce vedenie obce celých 9 
mesiacov nezaoberalo. 
Už len tieto skutočnosti svedčia o tom 
v akom stave som prevzal agendu obce. 

Podľa názoru niektorých občanov 
prebehli obecné zastupiteľstvá rýchlo a 
hladko, čo podľa mňa nie je na škodu. Pred 
každým zastupiteľstvom som zvolal 
pracovné stretnutie, na ktorom sme s 
poslancami prerokovali jednotlivé body 
programu, vyslovili svoje názory a 
vydiskutovali si vzniknuté pripomienky a 
problémy. V uvedenom postupe by som 
chcel zotrvať aj naďalej, pokiaľ bude vôľa 
poslancov. 

Veľké problémy máme s 
vykurovaním domu kultúry v zimných 
mesiacoch. Inštalované tepelné čerpadlo je 
neefektívne a nehospodárne o čom svedčia 

vysoké finančné náklady pri organizovaní 
spoločenských akcií a celkové mesačné 
náklady na elektrickú energiu. Počas môjho 
pôsobenia bolo potrebné vykonať servis 
tepelného čerpadla trikrát, nakoľko z 
neznámeho dôvodu prestane pracovať. 
Priestory obecného úradu sú vykurované 
prostredníctvom infražiaričov 
nainštalovaných na strope, čo však 
neprináša požadovaný tepelný a pracovný 
komfort. Preto uvažujem o výmene 
tepelného čerpadla za plynový kotol po 
zvážení všetkých argumentov a efektívnosti 
a hospodárnosti výmeny. Z toho dôvodu 
bude potrebné zaviesť do budovy domu 
kultúry plyn pomocou plynovej prípojky. 

Veľkú časť mojej práce v prvých 
mesiacoch, bohužiaľ, tvorilo zosúlaďovanie 
agendy obce s platnou legislatívou. To však 
neznamená, že sa mi to už podarilo 
dotiahnuť do dokonalosti.  

Do materskej školy sme zakúpili 
novú automatickú práčku. Pôvodná práčka 
tiekla a tým pádom ohrozovala deti, ktoré 
navštevujú sociálne zariadenia. 

Získali sme povolenie od okresného 
úradu odboru starostlivosti o životné 
prostredie na výrub troch pozostatkov 
stromov, ktoré sa nachádzali v areáli 
materskej školy. Tieto sme vypílili. Do 
dvadsaťštyri mesiacov od právoplatnosti 
rozhodnutia musíme podľa okresného 
úradu, odboru starostlivosti o životné 
prostredie uskutočniť náhradnú výsadbu 
v počte 6 stromov. 

V základnej škole sme nainštalovali 
novú zásuvku k interaktívnej tabuli, 
nakoľko tabuľa bola pripojená k elektrickej 
sieti pomocou predlžovacieho kábla, ktorý 
viedol cez celú triedu, čím mohlo dôjsť 
k úrazu detí, resp. zamestnancov školy. 
Jednalo sa o dlhodobo neriešený problém. 

Postupne začíname robiť veľké 
upratovanie v priestoroch domu kultúry. 
Odstránili sme pozostatky vypílenej lipy 
pred domom kultúry. Pripravujeme 
vyradenie nepotrebného hnuteľného 
majetku obce.  
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Boli vymenené splachovače a 
napúšťacie ventily na toaletách v dome 
kultúry, v materskej a základnej škole, 
nakoľko dochádzalo k nadmernej spotrebe 
vody z dôvodu neustáleho prepúšťania 
ventilov. Dovolím si tvrdiť, že prepúšťal 
takmer každý ventil, čo je podľa mňa 
dlhodobá záležitosť. Ďalej bola vymenená 
batéria v triede druhého ročníka ZŠ. 

Čiastočne sme odvodnili základy 
základnej školy, nakoľko potrubie, ktoré 
vedie popod okná bolo zvedené priamo pod 
múry školy. Potrubie sme predĺžili a 
odklonili čiastočne od múrov a pridali sme 
jeden zvod pomocou T-kusu do tohoto 
potrubia, nakoľko sa voda stekajúca z rín 
zhromažďovala priamo pod múrmi školy. 
Stále pretrváva problém so zaplavovaním 
chodby základnej školy od vchodových 
dverí pri prívalových dažďoch, z dôvodu 
neodborne a nekvalitne urobeného 
odvodnenia chodníka. Ďalšie odvodnenie 
sme vykonali pri malom kaštieli, kde sa 
k zvodom pripojili plastové potrubia a voda 
stekajúca zo strechy malého kaštiela tak 
odteká do trávnatej plochy. 

V materskej škole sme zaviedli 
prenosnú pevnú telefónnu linku, ktorá bude 
prístupná aj po uzatvorení kancelárie pani 
riaditeľky materskej školy, v prípade 
mimoriadnej udalosti. Ďalej sme na dvore 
materskej školy odstránili pozostatok 
hojdačky zabetónovanej v zemi, ktorá 
tvorila dlhodobo neriešený nebezpečný 
zdroj úrazu. V spálni materskej školy sme 
nahradili poškodené osvetlenie novým 
s detským motívom. V letných mesiacoch 
plánujeme rekonštrukciu opadaného 
a zaplátaného stropu.  

Bola dokončená rekonštrukcia 
plynového kúrenia v základnej škole. Tento 
projekt schválilo ešte predchádzajúce 
obecné zastupiteľstvo. 

Boli odobrané vzorky z múrov 
malého kaštiela za účelom vypracovania 
diplomovej práce študenta Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave. Tieto vzorky 
budú vyhodnotené v laboratóriu. Študent 
bude v projekte riešiť využitie malého 
kaštieľa ako múzea, ale už aj s využitím 
podkrovného priestoru možno na 
kanceláriu, zázemie a podobne. Plánované 

využitie múzea sa pozdávalo aj 
pamiatkarom. Výsledný materiál získa aj 
obec Oponice. 

Začiatkom roku 2019 došlo 
k poruche zariadenia na ČOV. Konkrétne sa 
pokazila MEVA na čistenie od hrubých 
častíc vody zo žúmp. Cenová ponuka na 
celkovú výmenu bola 11 000,- EUR bez 
DPH. Ponuka na výmenu iba motora 
poháňajúceho zariadenie bola 1 500,- EUR 
bez DPH. Svojpomocne sa nám podarilo 
toto zariadenie opraviť za 153,- EUR.  

Vysporiadali sme po rokoch parcelu 
č. 32/1 na ktorej sa nachádzala 
nehnuteľnosť patriaca obci. Avšak už roky 
táto nehnuteľnosť neexistuje a stále 
figurovala v majetku obce. 
Stále je čo opravovať, zlepšovať, 
modernizovať. 

Počas obdobia, kedy nám napadol 
sneh sme zabezpečovali údržbu chodníkov 
a obecných komunikácií. Myslím si, že sa 
nám to v rámci našich finančných, 
technických a personálnych možností 
darilo. Moja vďaka patrí občanom, ktorí sa 
aj napriek novele zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov,  starali o 
chodníky pred svojimi príbytkami. 
A samozrejme nesmiem zabudnúť ani na 
zamestnancov obce, ktorí svojou 
obetavosťou veľkou mierou prispeli k ich 
údržbe. Určite nie je nič príjemné sedieť na 
malom traktorčeku bez kabíny v zime 
a odhŕňať sneh. Za to im patrí tiež moja 
vďaka. 

V januári sme obdržali výzvu z 
Environmentálneho fondu na doplnenie 
dokumentácie na pokračovanie výstavby 
druhej etapy kanalizácie. Požadovanú 
dokumentáciu sa nám podarilo  v 
stanovenom termíne skompletizovať 
a doručiť. Bohužiaľ naša obec nebola 
úspešná a požadovanú dotáciu nám 
neschválili. Požiadal som o vrátenie 
dokumentácie , ktorá nám v týchto dňoch 
bola zaslaná späť. Uvedenú dokumentáciu 
môžeme použiť pri ďalších žiadostiach 
o dotácie, čím dôjde k úspore nákladov 
vynaložených na novú dokumentáciu. 
Naďalej sa budeme pokúšať o dotácie na 
ďalšie etapy dobudovania kanalizácie. 
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Vo februári sme zaslali žiadosti na 
Okresný úrad v Topoľčanoch odbor 
pozemných komunikácií, OR PZ 
Topoľčany a regionálnu správu ciest za 
účelom posunutia značenia začiatku a 
konca obce Oponice smerom na Súlovce. 
Od všetkých inštitúcií sme obdržali 
súhlasné stanoviská a v krátkom čase 
značenia posunieme. 

Dostali sme povolenia na 
umiestnenie trvalého dopravného značenia 
zákaz vjazdu traktorom na obecnú cestu 
medzi malým kaštieľom a kostolom a do 
„uličky“. Bol vykonaný prieskum trhu 
a dopravné značenie máme pripravené na 
inštaláciu. Bude vymenené aj trvalé 
dopravné značenie „daj prednosť v jazde“ 
pred malým kaštieľom, ktoré už roky 
nevyhovuje technickým normám. Ďalšia 
výmena prebehne pred kostolom, kde bude 
vymenené dopravné zrkadlo, ktoré je už 
roky rozbité a nespĺňa svoj účel. 

Na tabuliach začiatok obce Oponice 
boli umiestnené tabule s označením“ Obec 
je monitorovaná kamerovým systémom za 
účelom ochrany majetku a zdravia“. 

Po porovnaní spotreby elektrickej 
energie za verejné osvetlenie v roku 2017 so 
spotrebou v roku 2018 sme zistili, že 
náklady nám v roku 2018 stúpli o 320 EUR 
ročne za osvetlenie smerom na Súlovce. 
V roku 2020 prehodnotíme efektívnosť 
a hospodárnosť led verejného osvetlenia 
a prijmeme prípadné opatrenia na 
zefektívnenie a hospodárne nakladanie 
s obecnými financiami.  

Pri inventúre bolo zistené, že 
v evidencii majetku obce figuruje  záhradný 
traktor XT 180 HD komplet  a dva kusy 
záhradných lavičiek, avšak tieto dve 
položky sa v majetku obce fyzicky 
nenachádzajú. V tejto veci budem 

postupovať v súlade so zákonom 
a zákonnými postupmi. 

V apríli 2019 sme sa zapojili do 
projektu „WIFI pre teba“ a Výzvy číslo II 
KMV 2019 podpora aktivít v oblasti 
prevencie kriminality a boja proti 
kriminalite podľa  § 2 písm. d) zákona č. 
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov. Na výsledok čakáme. 

V mesiaci jún sme obdržali 
objednané osobné motorové vozidlo Dacia 
Sandero v hodnote 8 000,- EUR, určené na 
služobné účely. Zároveň sme za motorové 
vozidlo zakúpili prívesný vozík v hodnote 
500,-EUR aj s dopravnými nákladmi.  

Prebehlo rokovanie so 
Západoslovenskou distribučnou a.s. 
ohľadom prípadného vybudovania 
elektrických prípojok  a s pánom farárom 
ohľadom prípadnej výmeny parciel za 
záhradami občanov smerom na Súlovce. 
O výsledku sú a budú občania informovaní 
priebežne na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva, nakoľko na žiadosť občanov 
doručenú na obecný úrad dňa 11.3.2019 nie 
je možné odpovedať, vzhľadom k tomu, že 
na žiadosti nie je uvedená žiadna kontaktná 
osoba, ktorá v mene podpísaných občanov 
môže konať a koná.  
 

V závere by som opäť poprosil 
občanov obce Oponice, aby sa v čo 
najväčšom počte zúčastňovali obecných 
zastupiteľstiev. Chcem, aby boli občania 
informovaní o dianí v obci, o dosiahnutých 
úspechoch, neúspechoch a o problémoch, 
ktoré našu obec a občanov trápia. Budem 
veľmi rád, keď občania priamo prednesú 
svoje návrhy, pripomienky či kritiku. 

 
 
 

 
Bývalý starosta, pán Peter Marko, získal z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej 

iba „PPA“) dotáciu na hore uvedený projekt vo výške 86 949,09 EUR. Z tejto sumy bolo na 
projektovú dokumentáciu vyčlenených 3 000,- EUR, na stavebný dozor 831,18,- EUR a na 
samotné stavebné práce a materiál 83 117,91,- EUR. Dňa 27.9.2018 bolo začaté nové verejné 
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obstarávanie, nakoľko víťaz predchádzajúceho verejného obstarávania odstúpil z dôvodu 
zníženia sumy zo strany PPA na projekt o 11 932,91 EUR. Stanovisko PPA o umožnenie 
nového verejného obstarávania nám bolo doručené 1.10.2018. Víťaz nového verejného 
obstarávania firma Č&K Stav, s.r.o., vyhrala súťaž so sumou 87 905,75 ,- EUR. Bývalý starosta 
obce pán Peter Marko, nepredložil počas zostávajúcich dvoch mesiacov jeho funkčného 
obdobia obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie spoluúčasti obce Oponice vo výške 
4 787,84,- EUR, aj napriek tomu, že sa konalo v tomto období zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Považujem to za jeden z dôvodov, prečo nebolo možné v realizácii projektu 
pokračovať. Ďalším dôvodom prečo sa práce na realizácii projektu nezačali je, že verejné 
obstarávanie bolo uskutočnené v čase, keď sme už nemali platné stavebné povolenie (platnosť 
skončila v marci 2018) a v súčastnosti nie je platné. O stavebné povolenie musíme opäť 
požiadať stavebný úrad. Pán poslanec obecného zastupiteľstva Stanislav Košťál ma požiadal, 
aby sme do bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zaradili prerokovanie projektu 
„Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu.“ Stalo sa tak 14.6.2019. Poslanci obecného 
zastupiteľstva mi odporučili zaslať dokumentáciu z verejného obstarávania k prevereniu na 
Úrad pre verejné obstarávanie aj s oficiálnym stanoviskom právnika z dôvodu, že je 
predpoklad, že verejné obstarávanie nebolo uskutočnené v súlade so zákonom. Občania budú 
o priebehu priebežne informovaní. Na oficiálne stanovisko právnika zatiaľ čakáme.  

 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili dňa 10.novembra 2018. 
V Oponiciach boli tieto výsledky: 
- Do zoznamu voličov bolo zapísaných 720 voličov 
- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 473 
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce   468 
- Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 467 
- Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť   7 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 
poradia na hlasovacom lístku: 
1. Milan Gál, Mgr.     191 
2. Peter Marko, Bc.     169 
3. Martina Výrosteková, Ing.     75 
4. Daniel Žitňanský, Ing.     33 
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Milan Gál, s počtom hlasov 191. 
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 
získaných platných hlasov: 
1. Zdenka Belohorcová, Mgr.,    256 
2. Milan Gál, Mgr.,     240  
3. Peter Kohajda,     228 
4. Andrea Gálová, Mgr.,    219  
5. Milan Žitňanský,     210 
6. Stanislav Košťál,     200 
7. Vladimír Klačanský,    180 
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Náhradníci –kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov 

1. Vladimír Kopec, Mgr.,    174 
2. Lukáš Košťál,     165 
3. Miloš Kováč,     162 
4. Martin Medzanský, Ing.,    112  

  5. Ladislav Balej,     102 
  6. Mária Nipčová,      96 
  7. Jozef Erdélyi,     60 
 
 
Chcel by som sa poďakovať všetkým občanom, ktorí sa rozhodli pre zmenu a verím a posnažím 
sa, že to bude zmena k lepšiemu a presvedčím aj občanov, ktorí mi svoj hlas vo voľbách nedali. 
 
 
 

 
Mesiac máj sme začali 30.4.2019 

stavaním „mája“.  Po mojom krátkom 
príhovore vystúpili deti zo základnej školy 
s pripraveným programom. Následne vystúpil 
so svojím hudobným vystúpením mladý 
hudobník Janko Kuric s hrou na heligónku. Pre 
deti bola pripravená sladká odmena. Pre 
účastníkov stavania „mája“ bola pripravená 
chutná kapustnica, ktorú si mohli vychutnať 
úplne zadarmo.   
 
7.mája 2019 sa v našej obci uskutočnilo 
kladenie venca pri pamätník padlých, pri 
príležitosti 74. výročia skončenia druhej 
svetovej vojny. Každoročne si ľudstvo na 
celom svete pripomína ukončenie najväčšej 
vojny v dejinách, ktorá si vyžiadala 60 mil. 
obetí. Trošku ma mrzí, že sa tejto udalosti 
nezúčastňuje viac občanov obce. V posledných 
rokoch vystupujú do popredia oslavy 
Valentína, heloweenu, avšak sa zabúda, že bez 
hrdinstva a obety ľudí, ktorí položili svoje 
životy vo vojne, by tieto novodobé „oslavy“ 
možno neboli. Je dôležité si pripomínať túto 
udalosť, a nesmieme pripustiť, aby zapadla 
prachom. Dôstojné pripomenutie si tejto 
historickej udalosti, položením vencov, je 

prejavom našej úcty k ľuďom, ktorí sa o oslobodenie našej vlasti pričinili, a za krajšiu a lepšiu 
budúcnosť boli ochotní položiť svoje životy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máj na námestí pri kostole 
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18. a 25.mája 2019 sme 
zorganizovali brigády 
zamerané na úpravu areálu 
cintorína a námestia pri 
kostole. Brigád sa 
zúčastnili poslanci OZ 
Mgr. Zdena Belohorcová, 
Mgr. Andrea Gálová 
a Peter Kohajda. Ďalšími 
účastníkmi brigád  boli 
členovia jednoty 
dôchodcov. Vďaka ich 
obetavosti, ochote pomôcť 
a snahe zmeniť život obci 
k lepšiemu sa nám 
podarilo skrášliť prostredie 
na cintoríne a upraviť 
námestie pred kostolom, 
pred prvým svätým prijímaním. Brigády na úpravu námestia pred kostolom sa zúčastnili aj 
rodičia detí, ktoré išli na prvé sväté prijímanie. Dňa 18.mája sa uskutočnila brigáda aj v areáli 
základnej školy, ktorú zorganizovalo občianske združenie Oponické slniečko. Nakoľko sa nám 
úprava areálu cintorína nepodarila v plnom rozsahu, plánujeme zorganizovať ďalšie brigády 
zamerané na dokončenie vyčistenia areálu cintorína a skultúrnenie priestorov márnice. Zároveň 
by som chcel poprosiť občanov, ktorí sa nezúčastnili uvedených brigád, aby nedehonestovali 
prácu a ochotu občanov obce zmeniť život v obci k lepšiemu a krajšiemu svojimi nemiestnymi 
pripomienkami, tak ako sa to dialo na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.6.2019. 
Všetkým účastníkom uvedených brigád srdečne ďakujem. 
 
30.mája 2019 sme zorganizovali pri príležitosti dňa matiek malú oslavu v kinosále Domu 
kultúry, na ktorej sme všetkým mamičkám rozdali kvety a pripravili sme pre hostí malé 
občerstvenie. 

 
Deti materskej a základnej školy si pod vedením pedagogického zboru opäť pripravili krásny 
program, za ktorý boli obdarené sladkou odmenou. 
 
 
1.júna 2019 sme zorganizovali na futbalovom ihrisku „Deň detí“ pri príležitosti ich sviatku. 
Deťom sme pripravili program bábkovej interaktívnej inscenácie s názvom „Rozprávkový 
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vláčik“. Ďalším bodom bolo vystúpenie klaunov, ktorí deti zabavili modelovaním zvieratiek 
z balónov, kúzelnými trikmi a vytváraním bublín bublifukom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscenácia „Rozprávkový vláčik“  
 
Následne sa deťom predstavili zamestnanci finančnej správy s ukážkami zbraní a služobného 
psa, ktorého predviedol jeho psovod pri vyhľadávaní cigariet ukrytých vo vozidle. Deti si mohli  
vyskúšať výzbroj a výstroj finančnej správy. Po vystúpeniach nasledovala opekačka. Počas 
celej akcie deti dostávali rôzne sladkosti a nápoje.  

 
 

Ukážka zásahu služobného psa Ukážka výstroja a výzbroje finančnej správy 
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Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom , ktorí sa uvedených akcií 
zúčastnili a občanom ochotným pomôcť. Zvlášť chcem poďakovať poslancom Mgr. Zdenke 
Belohorcovej, Mgr. Andrei Gálovej a Petrovi Kohajdovi, ktorí sa aktívne zúčastňovali akcií 
organizovaných v mesiaci máj a jún, priložili ruku k dielu a boli ochotní ukrojiť si zo svojho 
osobného času a pomôcť pri organizácii podujatí. Ďalej sa chcem poďakovať deťom materskej 
a základnej školy za ich krásne vystúpenia a pani riaditeľkám, pani učiteľkám a pani 
vychovávateľkám za prípravu detí na vystúpenia.  

 
 
 
 
 
Na rok 2019 boli obecným zastupiteľstvom v Oponiciach dňa 27.12.2018 schválené nasledovné 
dotácie: 
1. Uznesením číslo 18 – dotáciu na podporu kultúry a športu občianskemu združeniu OZ 

VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 750,- EUR. 
2. Uznesením číslo 19 – dotáciu na podporu kultúry a športu TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTE 

vo výške 8 500,- EUR. 
3. Uznesením číslo 20 – dotáciu na podporu kultúry a športu Základnej organizácii Jednoty 

dôchodcov Oponice vo výške 1 100,-EUR. 
4. Uznesením číslo 21 – dotáciu na tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných 

a kultúrnych hodnôt Občianskemu združeniu Oponické slniečko vo výške 400,- EUR. 
 
 
 
 
 

Každý z 500 miliónov obyvateľov žijúcich v EÚ ročne vyhodí v priemere pol tony 
domáceho odpadu. K tomuto objemu sa pripočítava obrovské množstvu odpadu 
vyprodukovanému vo výrobe (360 miliónov ton) a výstavbe (900 miliónov ton). Pri dodávke 
vody a výrobe energií sa vyprodukuje ďalších 95 miliónov ton. Celkovo Európska únia 
vyprodukuje až 3 miliardy ton odpadu ročne. 

Dôsledným separovaním odpadu z domácností šetríme nielen životné prostredie, ale aj 
vlastné financie. Najlepším riešením pre životné prostredie je zabrániť samotnému vzniku 
odpadu. Každý produkt, ktorý spotrebujeme, sa skôr či neskôr stane odpadom, ktorý treba 
zlikvidovať. Najlepšími možnými riešeniami sú prevencia a opätovné použitie, nasleduje 
recyklácia (vrátane kompostovania) ďalšie zhodnocovanie na výrobu energie (spaľovanie), či 
zneškodňovanie skladovaním. To je síce najjednoduchším a najlacnejším riešením, pre životné 
prostredie však najviac škodlivým. 

Občania sú povinní zo zákona odpad triediť a obec je povinná vytvoriť podmienky na 
separovanie odpadu vhodným spôsobom.  
 
V obci Oponice separujeme odpad nasledovne: 
 
1. Čierne nádoby a plechové nádoby slúžia na zmesový komunálny odpad. Tvorí 

ho nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek 
komunálneho odpadu, (má ich každá domácnosť ). 
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2. Žlté plastové vrecia slúžia na plastový odpad – nielen na PET fľaše! (má ich každá 
domácnosť) 
• patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a 

čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapak) od mlieka, smotany a 
iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, obaly od sladkostí, tégliky z 
jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, 
obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový 
polystyrén. 

• nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty 
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 
24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je 
vytvorených domácnosťami. Plast je možné recyklovať obmedzene. 
 
3. Modré veľkoobjemové nádoby sú určené na zber papiera a lepenky  a sú umiestnené na 

troch určených stanovištiach 
• patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky 

papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, 
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový 
obal z avivážnych prostriedkov a pod. 

• nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, 
obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, 
škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne 
znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové 
kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod. 

PAPIER patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál, ktorý sa v prírode rozkladá 
niekoľko mesiacov. Je súčasťou nášho každodenného života. Papier tvorí cca 20 % odpadu. 
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva. Papier môžeme recyklovať 5 – 8-krát 
 
4. Zelené veľkoobjemové nádoby sú určené na zber skla a sú umiestnené na troch určených 

stanovištiach 
• patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, 

fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, 
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 

• nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, 
zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, 
časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne 
znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami). 

Výroba recyklovaného skla je menej náročná na spotrebu energie. Vytriedené sklo naviac pri 
výrobe čiastočne nahrádza neobnoviteľné suroviny, ktoré sa používajú pri výrobe skla (sklársky 
piesok, vápenec, dolomit). Sklo je možné recyklovať donekonečna. Recyklovaním skla šetríme 
primárne suroviny a množstvo energie. 
 
5. Biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu sa zbiera 2x týždenne na určenom 

mieste 
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6. Použitý jedlý olej sa zbiera do nádoby umiestnenej vo vstupe na obecný úrad bez 
plastových obalov. 

 
Za zber a odvoz triedeného odpadu – papiera, plastov, skla obce a mestá zberovým 

spoločnostiam neplatia. Platíme za zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu. Ak 
v domácnosti odpad netriedime, máme plné čierne a plechové nádoby, náklady na zber a odvoz 
odpadu sú vysoké. Spoločnosti, ktoré zbierajú a spracovávajú odpad sledujú percento 
vytriedenia odpadu. Čím menší podiel odpadu triedime, tým viac nám účtujú za zber a odvoz 
zmesového komunálneho odpadu. Takže ak nebudeme odpad produkovaný domácnosťami 
maximálne separovať, môže sa stať, že v budúcom roku nám spoločnosť odpadového 
hospodárstva zvýši cenu za tonu odvezeného a skládkovaného odpadu. Táto skutočnosť sa 
môže premietnuť aj do zvýšenia poplatku za zber a odvoz odpadu pre občanov. 

Našou spoločnou úlohou je v prvom rade minimalizovať množstvo odpadu. Ak nám už 
odpad vznikne, je potrebné ho maximálne separovať.  Separovaný odpad je následne  možné 
recyklovať. Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
produktov. Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných 
materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím 
prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. 

Mgr. Andrea Gálová 
 

 
TAKTO SA ODPAD NESEPARUJE 
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Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018    836 obyvateľov 
Prihlásilo sa  k trvalému pobytu     21 obyvateľov 
Odhlásilo sa z trvalého pobytu       14  obyvateľov 
Narodilo sa                                       6  detí 
Zomrelo                                          10  obyvateľov 
Uzavretie manželstva                     13  obyvateľov 
 
 
 
 
 
Dôrazne upozorňujem občanov a návštevníkov obce, aby dodržiavali zákaz parkovania na chodníku 
spôsobom, že svojimi vozidlami zamedzia voľný pohyb chodcov na chodníku. Chodníky sú určené 
pre chodcov!!! Ak bude naďalej dochádzať k porušovaniu zákona, budeme nútení toto porušovanie 
riešiť prostredníctvom polície Slovenskej republiky. Týmto spôsobom ohrozujete zdravie a životy 
našich spoluobčanov, lebo musia vaše zle zaparkované vozidlá obchádzať po ceste, a zle odstavenými 
vozidlami ničíte majetok obce. 
Ďakujem a verím že dôjde k pochopeniu a k náprave.   
  Mgr. Milan Gál - starosta obce 
 
 
Dôrazne upozorňujem občanov, aby do toaliet nevhadzovali vlhčené utierky, dámske vložky 
a tampóny, vatové tyčinky, nakoľko dochádza ku komplikáciám pri likvidácii odpadových vôd zo žúmp 
a poškodzovaniu technológie a zariadení ČOV. Financie zbytočne vynaložené na opravu zariadenia sa 
dajú použiť aj rozumnejšie. Ďakujem. 

Mgr. Milan Gál - starosta obce 
 
Dôrazne upozorňujem občanov, že je prísny zákaz vypúšťať obsah žumpy do verejnej kanalizácie 
prostredníctvom hadíc a čerpadiel. Zároveň je prísne zakázané vypúšťať, a odvádzať dažďovú vodu zo 
striech do verejnej kanalizácie.  V prípade dažďov dochádza k preplneniu nádob na ČOV na odpadovú 
vodu a tým pádom sa znemožňuje vývoz žúmp. 

Mgr. Milan Gál - starosta obce 
 
Dôrazne upozorňujem občanov, aby separovali odpad. Neseparovaním prispievate k zvyšovaniu 
zákonného poplatku za komunálny odpad, a zvyšujete množstvo komunálneho odpadu, na čo dopláca 
obec, z dôvodu zvýšených nákladov za likvidáciu a skládkovanie komunálneho odpadu. Náklady za 
komunálny odpad budú rozrátané medzi občanov obce, čo bude mať za následok zvýšenie poplatku za 
komunálny odpad pre občanov.  

Mgr. Milan Gál - starosta obce 
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