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Opäť najpálčivejšou udalosťou posledných dní bolo ochorenie COVID-19 a s ním 

spojené opatrenia. V našej obci sme naďalej zabezpečovali testovanie na spomínané ochorenie, 
pre našich občanov. V roku 2021 sme vykonali celkovo 14 testovaní, 3953 testov, z ktorých 
boli 4 osoby pozitívne. Musím skonštatovať, že občania obce boli disciplinovaní, ohľaduplní 
a trpezliví. Vďaka šikovnosti nášho tímu, ktorý vykonával testovanie a vďaka rezervačnému 
systému sa netvorili rady. Niektorí obyvatelia obce poukazovali na skracovanie času testovania. 
Podotýkam, že aj napriek tomu, že sme postupne skracovali tieto časy, bolo otestovaných vždy 
približne rovnaký počet obyvateľov. Touto cestou sa opäť chcem poďakovať Mgr. Zdenke 
Belohorcovej, Mgr. Andrei Gálovej, Stanislave Činčurovej, Milanovi Hodálovi, ktorí boli 
ochotní 3,5 mesiaca, každú sobotu venovať svoj čas občanom obce, aby sme vedeli zabezpečiť 
testovanie v našej obci a občania tak nemuseli navštevovať iné odberné miesta v iných obciach 
a možno tak tráviť dlhé hodiny v radoch. Zároveň moja vďaka patrí Slovenskému červenému 
krížu, územnému spolku Topoľčany, ktorý nám materiálne a odborne zastrešil všetky 
skríningové testovania v roku 2021. 

 
Dátum testovania Počet 

otestovaných osôb 
Pozitívnych % pozitívnych 

23.1.2021 304 0 0,00% 

30.1.2021 310 2 0,65% 

6.2.2021 290 1 0,34% 

13.2.2021 289 0 0,00% 

20.2.2021 334 0 0,00% 

27.2.2021 312 0 0,00% 

6.3.2021 310 0 0,00% 

13.3.2021 312 0 0,00% 

20.3.2021 300 0 0,00% 

27.3.2021 330 0 0,00% 

3.4.2021 NETESTOVALO SA 

10.4.2021 291 1 0,34% 

17.4.2021 310 0 0,00% 

24.4.2021 206 0 0,00% 

22.5.2021 55 0 0,00% 
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Celkové náklady na skríningové testovanie v roku 2021 sme mali 14 240,-EUR. 
Ministerstvo vnútra  nám na základe nami predložených žiadostí o refundáciu nákladov 
uhradilo sumy v celkovej výške 19 675,-EUR. 

Ako ste si mnohí z vás mohli všimnúť, na obecnom úrade vlajú nové vlajky  umiestnené 
na prístrešku pred vchodom do obecného úradu. Zároveň sme vymenili erb obce, štátny znak 
obce a označenie obecného úradu, ktoré sú umiestnené na budove obecného úradu. 
Z bezpečnostných dôvodov sme vymenili úradnú tabuľu, ktorá sa nachádza pri obecnom úrade. 
Pôvodná tabuľa sa otvárala smerom dohora, čo ohrozovalo zamestnancov obce pri 
umiestňovaní dokladov do úradnej tabule a bola s ňou nebezpečná manipulácia. Nová úradná 
tabula je dvojkrídlová a otvára sa do strán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pôvodná tabuľa Nová tabuľa 
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Na schodisku, pri vchode do obecného úradu sme umiestnili nové zábradlie. 
 

Na futbalovom ihrisku sme inštalovali 4 nové kamery, 
ktoré snímajú priestory areálu ihriska. Jedna z kamier 
sníma aj priestor multifunkčného ihriska. K uvedenému 
sme pristúpili, z dôvodu že dochádzalo k úmyselnému 
poškodzovaniu majetku obce.  

Vonkajšia strana prístavby kabín je už dokončená 
a ďalej pokračujeme v budovaní vnútorných priestorov. 
V kabínach je vymenená nová dlažba a nové plynové 
kachle. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili 
finančné prostriedky na úpravu priestorov pre divákov. 
Vymenia sa lavičky za sedadlá, nové zábradlie a sitá za 
bránkami. 

 
 
Chcem podotknúť, že sa práce zabezpečujú členovia telovýchovnej jednoty 

svojpomocne, za čo im patrí moja vďaka. Obec Oponice financuje materiál potrebný na úpravy. 

Príprava na nové sedadlá a zábradlie 



Oponický	spravodajca																																								Júl	2021	 	 Strana	5	
 

Verím že investícia spríjemní pobyt divákov počas futbalových zápasov, ktoré dúfam čoskoro 
budú opäť v našej obci realitou. 

 
Dali sme zhotoviť novú informačnú tabuľu hrobových miest na cintoríne, ktorá prispeje 

k lepšej orientácii na cintoríne. Zároveň sa na webovej stránke obce môžete dostať na virtuálny 
cintorín obce, kde môžete okrem iných informácií zapáliť aj virtuálnu sviečku na ktoromkoľvek 
hrobe. Tu sa môžete dozvedieť informácie aj o úhradách za prenájom hrobového miesta. Chcel 
by som poprosiť občanov o trpezlivosť, nakoľko kompletizujeme všetky dáta a v prípade, ak sa 
na stránke virtuálneho cintorína alebo na novej informačnej tabuli hrobových miest stretnete 
s nejakou nezrovnalosťou, vás žiadam, aby ste nás o tom informovali (oponice@oponice.sk, 
038/5317125) a my zjednáme nápravu. Na virtuálny cintorín sa „preklikáte“ z karty „O obci 
Oponice“, „Obecný cintorín“ a v spodnej časti nájdete odkaz 
www.virtualnycintorin.sk/obce/637. 

Čo sa týka umiestňovania nových hrobov na miestnom cintoríne, by som chcel 
informovať o spôsobe, ktorý sme zvolili pri poskytovaní nových hrobových miest. Nakoľko 
v sekcii „D“ sa prvý rad hrobov začal prideľovať chaoticky, zvolili sme postup, že ak sa už v 
ukončenom prvom rade sekcie „D“ nachádza jednohorb, všetky ostatné hroby za ním budú 
jednohroby. Ak sa v prvom rade nachádza dvojhrob, všetky ostatné hroby za ním budú 
dvojhorby. Pôsobí to chaoticky, no v prípade, ak dôjde k zaplneniu všetkých hrobových miest 
v tejto sekcii, výsledok bude úhľadná mriežka. 

Dokončená prístavba ku kabínam 
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Tradične 30.4.2021 sme v našej obci 
postavili máj. Aj keď nám s počiatku počasie 
neprialo, nakoľko začalo pršať, po postavení 

mája sa počasie umúdrilo a vyšlo krásne jarné 
slnko. Vzhľadom k prijatým opatreniam so 
zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 sme ho 
museli stavať bez prítomnosti občanov. 

 
V marci sme začali s budovaním verejného detského ihriska.  Aj napriek nepriaznivej 

epidemiologickej situácii a nepriaznivému počasiu sa nám ihrisko podarilo vybudovať 
v termíne, ktorý bolo nutné dodržať vzhľadom k tomu, že sa nám vďaka pánovi Štefanovi 
Virágovi podarilo získať z Nadácie Volkswagen 
Slovakia grant vo výške 1 000,-EUR.  
Areál verejného detského ihriska sme oddelili od 
školského dvora novým plotom. Na garáže sme 
nainštalovali nové odkvapové žľaby, aby 
nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu už beztak poškodených hrád. Zakúpili sme nové 
gumové podložky, ktoré sme umiestnili pod už existujúcu detskú hojdačku so šmýkačkou. Na 
vstupnej bráne sa nachádza tabuľa s názvom ihriska, pokynmi, otváracími hodinami 
a prevádzkový poriadok verejného detského ihriska.  
Otváracie hodiny sú nasledovné :  

Apríl – September od 8,00 do 20,00 hod 
Október – marec od 9,00 do 15,00 hod  
Rodičia detí si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť kľúč od vstupnej brány, ktorý im 

bude vydaný proti podpisu. Zároveň žiadam rodičov, aby pri odchode z areálu ihriska toto 
riadne uzamkli.  
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Počas budovania ihriska sme uskutočnili anketu 
na získanie názvu ihriska. Celkovo sme rozdali okolo 300 
anketových lístkov. Vrátilo sa nám ich 49. Výsledky boli 
nasledovné: 
Žabka – 22 hlasov 
Radosť – 12 hlasov 
Slniečko – 9 hlasov 
Hraponice – 4 hlasy 
Dva nové návrhy  
Nádej – 1 hlas 
Ovca – 1 hlas 
Víťazom sa stal názov „Žabka“. 
Oficiálne otvorenie ihriska prebehlo 5.6.2021, na ktorom 
sme odovzdali okrem sladkostí deťom aj hračku, zelenú 
žabku, ako spomienku na otvárací deň.  
Celkové náklady na vybudovanie verejného detského 
ihriska boli vo výške 10 707,17 EUR. 

Touto cestou sa chcem pánovi Štefanovi Virágovi 
a Nadácii Volkswagen Slovakia poďakovať. Moje 
poďakovanie patrí aj pani Zuzane Kováčovej, ktorá nám 
skrášlila stenu na garážach nádhernou maľbou. Náklady 
na vymaľovanie boli iba vo výške nákladov na farby. 
Verejné detské ihrisko bolo financované hlavne 
z vlastných zdrojov obce Oponice.  

 
 
 
 

Oficiálne otvorenie verejného detského 
ihriska 
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V decembri 2020 a v januári 2021 nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR poskytlo finančnú podporu na dištančné vzdelávanie vo výške 500,- EUR (celkovo 1 000,-
EUR). Za poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili dva kusy notebookov a príslušenstvo 
k nim do základnej školy.  

V tomto roku sme požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o 
finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných 
školách. Naša žiadosť bola úspešná a Ministerstvo nám poskytlo finančné prostriedky vo výške 
5 000,- EUR. Momentálne prebieha výber dodávateľa požadovaného vybavenia kuchyne. Do 
tejto výzvy sme sa zapojili aj v roku 2020 no naša žiadosť nebola úspešná. 
 

Dňa 7. mája 2021 sme položili pri príležitosti Dňa 
víťazstva nad fašizmom veniec k pomníku padlých. Na akte 
kladenia venca sa z dôvodu protiepidemických opatrení 
zúčastnila hŕstka obyvateľov obce.  

 
Na opravu výtlkov na cestách sme zakúpili novú 

vibračnú dosku a na úpravu verejnej zelene sme zakúpili novú 
benzínovú motorovú kosačku. 

Do základnej školy sme zakúpili novú chladničku, 
nakoľko pôvodná už doslúžila.  

Boli sme nútení zakúpiť novú vodáreň na čistiareň 
odpadových vôd, nakoľko aj tá už mala svoje najlepšie časy za 
sebou a jedného dňa prestala čerpať vodu. 

V máji sme mali kontrolu z Okresného úradu 
Topoľčany, odbor všeobecnej správy, zameranú na register 
obyvateľov, osvedčovanie a štátne symboly. Vykonanou 
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
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V júni sme mali kontrolu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku s ohliadkou 
zdroja podzemných vôd. Kontrola bola zameraná na povolenie na odber podzemných vôd, 
platnosť dokladov k vodomeru a evidenciu odberov podzemnej vody. Kontrola skonštatovala, 
že je všetko v poriadku a vyhotovila záznam so záverom, že neboli zistené žiadne nedostatky. 

 
 

 
 

 
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania a následnom zaslaní dokladov na 

kontrolu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“), sme dňa 14.5.2021 obdržali 
z PPA oznámenie z kontroly, v ktorej skonštatovali, že administratívnou kontrolou 
predložených dokladov z uskutočneného verejného obstarávania PPA nezistila nedostatky, 
ktoré by mali za následok korigovanie oprávnených výdavkov a nie je potrebné vypracovať 
dodatok k uzatvorenej zmluve o nenávratný finančný príspevok.  

V tejto súvislosti sa stavebné práce na uvedenom projekte začali 1.7.2021.  
 

 
Od začiatku roka 2021 sme prešli na nový spôsob zberu zmesového komunálneho 

dopadu a nový spôsob platenia za komunálny odpad, množstvový zber, tzv. „lístkový systém“ 
Ako pri každom zavádzaní noviniek sme sa zo začiatku stretávali s nepochopením 

nášho zámeru, no po vysvetlení, že ak občania budú viac separovať odpad, poplatok za vývoz 
zmesového komunálneho odpadu (ďalej len „ZKO“) za rok 2021 nebude taký vysoký ako 
v roku 2020.  

A všetko nasvedčuje tomu, že občania pochopili náš cieľ. Priebežné výsledky nového 
systému zberu ZKO sú vynikajúce a verím že v tomto trende zotrváme. Musím a chcem 
poďakovať občanom za svedomitý prístup k triedeniu odpadu.  

Na miestnom cintoríne som bol nútený odstrániť jednu 1100 litrovú zbernú nádobu na 
ZKO (čierna nádoba), nakoľko neustále sa našli obyvatelia obce, ktorí do neho vhadzovali ZKO 
z domácnosti. V tejto súvislosti si dovolím opäť pripomenúť, že v obci je zavedený nový 
spôsob ZKO a podľa zákona je každý občan povinný zapojiť sa do tohto systému a využívať 
na zber ZKO zberné nádoby o objeme 120 litrov resp. 110 litrov, ktoré obdržala každá 
domácnosť. To znamená, že domácnosť svoj komunálny odpad musí vhadzovať do svojej 
zbernej nádoby a nie do nádoby na verejnom priestranstve. 

Vzhľadom k tomu, že sme v roku 2020 dosiahli úroveň vytriedenia komunálneho 
odpadu 34,9 % , požiadali sme Environmentálny fond o príspevok podľa §7 ods.1 písm. b 
zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov. Environmentálny fond nám za dosiahnutú mieru separovania 
komunálneho odpadu poukázal na náš účet 506,45 EUR. 

No a ako vždy musím uviesť príklad, ako sa správajú niektorí občania našej obce. Dňa 
9.6.2021 sme pri návšteve „zberného dvora“ objavili pri komposte vyhodené staré stromčeky, 
porozbíjané keramické kvetináče, igelitové vrecia. Boli umiestnené tak, že jednoducho niekto 
odstavil vozík, alebo káru a odpad vyhodil tam kde zastavil. Ani sa nenamáhal odpad umiestniť 
tam kam patrí. Veď načo aj. Máme zamestnancov obce, ktorí to za neho urobia. Viete si 
predstaviť, že by sme sa takto správali všetci? Ja teda nie. A preto ďakujem všetkým rozumným 
občanom našej obce za to, že si vážia prácu človeka a že si uvedomujú prínos „zberného dvora“. 
Tento odpad tam bol odvezený mimo otváracích hodín „zberného dvora“, to znamená, že 
dotyčná osoba musí mať kľúč od jedného zo zámkov, ktoré sa nachádzajú na bráne. Podotýkam, 
že náš to nebude, nakoľko sme v minulosti vymenili zámok na bráne. Odkaz pre dotyčnú 
osobu „ Zamestnanci obce nie sú vaši lokaji, ani vaši zamestnanci a svoj pracovný čas 
vedia využiť aj osožnejšie, ako upratovať po vás bordel čo po sebe zanechávate!“  

 
Moje poďakovanie opäť patrí všetkým občanom, ktorí sa starajú o okolie svojej 

nehnuteľnosti, upravujú priestory pred svojím rodinným domom a napomáhajú nám tak 
zlepšiť vzhľad a čistotu v našej obci. 

 
Občania, ktorí ste si na svoje vlastné náklady zakúpili iné zberné nádoby, ako sú určené 

vo Všeobecne záväznom nariadení obce Oponice č.  5/2020 o nakladaní s odpadmi na území 
obce Oponice pripomínam, že v obci sú na ZKO určené zberné nádoby s objemom 110 litrov 
(plechová) a 120 litrov (plastová čierna). V prípade, ak  sa odpad bude nachádzať v nádobe 
s vyšším objemom, je potrebné na zbernú nádobu umiestniť adekvátny počet lístkov na 
komunálny odpad. Pri 240 litrovej nádobe sú to dva kusy lístkov. V opačnom prípade vám 
zberná nádoba nebude vysypaná. 
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V závere tejto rubriky pripájam zopár informácií, týkajúcich sa piktogramov, ktoré 
môžete využiť pri rozhodovaní, ktorý obal patrí do akého triedeného odpadu. 

 
 
 

 
Značka znamená že obal po použití máte vhodiť do zbernej nádoby. 
V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný 
odpad. 

 

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané 
batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné 
odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich 
pri zbere elektroodpadu. 

 

Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje 
na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora 
separovaného zberu a osveta obyvateľstva. 

  

Trojuholník zložený zo šípok znamená, že obal, alebo 
výrobok je recyklovateľný.  Súčasťou znaku je 
označenie materiálu z ktorého je obal vyrobený. 
Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v 

trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch 
spôsobov. 
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Ahojte všetci! 

Chcete vedieť, čo nové sme zažili v našej materskej škole? Zážitkové učenie! Áno, čítate dobre! 
Získali sme veľa nových vedomosti o prírode prostredníctvom pozorovania, praktickej 
činnosti, vlastnou aktivitou. Zapojili sme sa totiž do projektu „Múdre hranie“, ktorý 
vypracovala naša pani riaditeľka a keďže ministerstvu školstva sa náš projekt páčil, tak nám 
poslali peniaze na zakúpenie nových kníh a učebných pomôcok o prírode, ktoré sme využili na 
zážitkové učenie. V zime sme vtáčikom dávali zrniečka do vtáčej búdky, aby nám na jar pekne 
spievali. V knihách sme sa dočítali veľa zaujímavosti o vtákoch, hmyze, zvieratách, stromoch 
a rastlinách. Máme nové naozajstné akvárium, kde pozorujem rybky, slimáčikov a kŕmime ich. 
Najväčším prekvapením bola pre nás motýlia záhrada, ktorú sme si zakúpili spolu s larvami 
motýľa babôčky bodliakovej. Tie rástli, rástli a keď boli veľké, tak sa zakuklili. To všetko sme 
sledovali a videli sme aj to, ako kukly pukli a z nich vyleteli naozajstné krásne oranžové 
motýle. Tie sme niekoľko dní kŕmili sladkou šťavou, pomarančom a jabĺčkom, a keď zosilneli, 
tak sme ich vonku vypustili. Na dvore sme zase objavili najväčšieho európskeho motýľa okáňa 
hruškového. Tiež sme sadili semienka kvetu aksamietnice, ktoré keď vyrástli, sme presadili 
každý kvietok do samostatnej nádobky a potom sa každý staral o ten svoj. Nesmeli sme ich 
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nechať nikdy vyschnúť, lebo by nám zahynuli. Teraz ich máme zasadené doma, každý vo svojej 
záhrade. A ešte máme veľa nových skladačiek, puzzlí, balančné hry Delfín, Včelí úľ, skladacie 
sovy a ďalšie hry a učebné pomôcky. A teraz sa tešíme na prázdniny, kedy budeme mať veľa 
príležitostí sledovať prírodu, keďže budeme chodiť s maminou a tatinom na výlety. 

Pozdravujú Vás deti z Materskej školy v Oponiciach. 

PaedDr. Eva Boldišová 
Riaditeľka materskej školy 
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XII. zraz  historických vozidiel v Oponiciach 

Dňa 27.6.2021 sa uskutočnil XII. zraz historických vozidiel v Oponiciach za účasti 128 
historických vozidiel. Stretnutia sa zúčastnilo 220 členov posádok a  doprovodného personálu. 
Registrácia vozidiel bola pri obecnom úrade Súlovce, kde nás privítal starosta obce Súlovce 
Ing. Gabriel Svorad. Spanilá jazda začala o 10:00 hod a prechádzala obcami Oponice, Dolné 
Lefantovce, Koniarovce, Hrušovany, Preseľany, Kamanová, Ludanice, Chrabrany, Krušovce, 
Bošany. V Bošanoch sme absolvovali prehliadku kaštieľa Bossányovcov. Odtiaľ sme 
vyštartovali o 12:30 hod  a cez obce Krnča, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince  sme sa 
presunuli na obed v reštaurácii v Kovarciach. Po obede sa kolóna vozidiel presunula na 
nádvorie Chateau Appony v Oponiciach. Tu sa konala prehliadka vozidiel vystavených pre 
širokú verejnosť. Po celej ceste, ktorú absolvovali veteránske vozidlá ich sprevádzalo množstvo 
fanúšikov. 

Na záver bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom. Hlavná cena za najkrajšie 
auto bola udelená p. Suchánekovi Daliborovi s autom AUSTIN HEALLY, rok výroby 1960.  
Hlavná  cena za najkrajšiu motorku bola pridelená p. Markovi Eduardovi s motorkou BMW R 
35, rok výroby 1938. Ceny udeľoval výbor OZ VETERAN CAR CLUB APPONY-Oponice 
a starosta obce Oponice Mgr. Milan Gál. 

OZ sa touto cestou chce poďakovať všetkým sponzorom, obecným zastupiteľstvám obcí 
Oponice a Súlovce, všetkým dobrovoľníkom, ako aj členom OZ za výborné zvládnutie celej 
organizácie a príjemnú atmosféru  XII. zrazu historických vozidiel.  

OZ pripravuje IV. ročník Oponického pedálu, ktorý plánujeme uskutočniť 4.9.2021, na 
ktorý Vás srdečne pozývame. 

Michal Janošovič 
predseda VETERAN CAR CLUB APPONY-OPONICE 
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Ocenení majitelia veteránov s organizátormi a starostom obce 
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Je mi nesmiernym potešením zverejniť tento príspevok, že aj v našej obci žije úspešná 
športovkyňa, ktorá svojím spôsobom zviditeľňuje aj našu obec. Jedná sa o vynikajúcu 
stolnotenisovú hráčku Emu Činčurovú, ktorá sa na Majstrovstvách Slovenska v juniorskej 
kategórii umiestnila na nádhernom druhom mieste. Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa 
ďalších vynikajúcich umiestnení a športových úspechov. Ema do toho J. 

 

 

K 01.01.2020 bolo v obci evidovaných 829 obyvateľov 

V roku 2020: 

- sa narodilo sa  8 detí 
- zomrelo 12 občanov 

2. miesto – Ema Činčurová 
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- prihlásilo sa na trvalý pobyt  16 občanov 
- odhlásilo sa z trvalého pobytu 18 občanov 
- manželstvo uzavrelo 9 občanov 

K 31.12.2020 bolo v obci evidovaných 823 občanov 
                                                                                                                Zuzana Geršiová 

referent OcÚ Oponice 

 
Obec Oponice v prvej polovici roku 2021 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 
 
1. Environmentálny fond - „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy 

Oponice“ 
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – „Zlepšenie vybavenia školskej 

jedálne v základných a stredných školách“   
3. Ministerstvo kultúry SR – „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie - 

Marczibányiovský kaštieľ Oponice“ 

1. Nitriansky samosprávny kraj  - „Poskytnutie dotácie na podporu národných kultúrnych 
pamiatok“ – 3 000,-EUR. 

2. Ministerstvo školstva SR – „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných 
a stredných školách“  - 5 000,-EUR 

 
1. Nitriansky samosprávny kraj - „Stredovek na Oponickom hrade“ 
2. Nitriansky samosprávny kraj - „Podpora opravy a rekonštrukcie multifunkčného ihriska“ 
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Otváracie hodiny Slovenskej pošty v Oponiciach 

 
Pondelok 8,00 -11,00  13,15 – 15,00 
Utorok  8,00 -11,00  13,15 – 15,00 
Streda  8,00 -11,00  14,15 – 16,00 
Štvrtok  8,00 -11,00  13,15 – 15,00 
Piatok  8,00 -11,00  13,15 – 15,00 
Sobota  ZATVORENÉ 
Nedeľa  ZATVORENÉ 
 

Janka Zelisková  
             vedúca pošty 

 

 
 

Otváracie hodiny COOP Jednota - Potraviny v Oponiciach 
 
Pondelok 6,00 -10,00   
Utorok  6,00 -15,30   
Streda  6,00 -12,00   
Štvrtok  6,00 -15,30   
Piatok  6,00 -15,30   
Sobota  6,00 -12,00 
Nedeľa  ZATVORENÉ 
 

Miriam Zverbiková  
         vedúca predajne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názory zverejnené v Oponickom spravodajcovi sú názormi konkrétneho prispievateľa. Tieto názory sa nemusia zhodovať s názorom redakcie. 
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ktoré neoprávnene útočia na dobré meno a česť iných občanov. Svoje príspevky, informácie, otázky a inzeráty zasielajte na adresu obecného 
úradu. Môžete požiadať o zasielanie viac výtlačkov do domácnosti s viac čitateľmi  a taktiež o vyradenie vašej domácnosti zo zoznamu 
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