
U Z N E S E N I A 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oponiciach konaného dňa 13.3.2019 

 

Uznesenie č. 26 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

návrh programu zasadnutia v znení  : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Zloženie sľubu poslankyne Mgr. Andrei Gálovej 

6. Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice. 

7. Schválenie VZN č. 1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice. 

8. Schválenie smernice č. 1/2019 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou 

Oponice. 

9. Schválenie VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Oponice. 

10. Schválenie VZN č. 3/2019 o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach na území 

obce Oponice 

11. Schválenie VZN č. 4/2019 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území 

obce Oponice. 

12. Schválenie VZN č. 5/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody      

na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci 

Oponice v čase jej nedostatku, o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom odvádzaní 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oponice. 

13. Schválenie VZN č. 6/2019 o prevádzkovom poriadku “Viacúčelového športového 

ihriska“. 

14. Schválenie VZN č. 7/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  

15. Schválenie dodatku k dohode o využívaní ČOV Oponice – Súlovce občanmi obce Súlovce 

zo dňa 31.10.2013  

16. Schválenie navýšenia členského príspevku do Združenia  obcí Mikroregiónu Západný 

Tríbeč. 

17. Schválenie ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

stanovenej URSO a ceny za vývoz TKO zo žúmp. 

18. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2019  

19. Schválenie žiadosti o prezentáciu ERBU obce Oponice na okresnej zástave SZ včelárov. 

20. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku a určenie členov komisie, náplne práce 

a cieľov komisie. 

21. Rôzne 

22. Diskusia 

23. Záver 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za... 5...,   proti ......./......, zdržali sa ......../.......... 

  

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 27 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:  Milan Žitňanský 

     členovia:  Mgr. Zdenka Belohorcová 

       Vladimír Klačanský 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za ...5...,   proti ....../........, zdržali sa ....../.......... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č.28 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice :  Peter Kohajda 

    Stanislav Košťál 

 

Zapisovateľka:  Zuzana Geršiová 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za ....5...,   proti ....../........, zdržali sa ....../......... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 29 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. konštatuje, že  

zvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Andrea Gálová zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

B. berie na vedomie 

správu predsedkyne mandátovej komisie Mgr. Zdenky Belohorcovej 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za... 5...,   proti ....../......., zdržali sa ......../.......... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 
  starosta obce 



 

Uznesenie č. 30 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

1. Doplnenie  článku 13 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice, o bod 1 

v znení „Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach rozhodlo o neuplatňovaní programov obce 

v zmysle § 4 odsek 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zmení.“ Text uvedený 

v zverejnenom Návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice 

v článku sa považuje za druhý bod článku 13. 

2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za ....6.......,   proti ....../......., zdržali sa ......./...... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 31 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

1. Odstránenie formálnej chyby v písaní vo VZN č.1/2019 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Oponice, v čl. 7 sa slovo „vyrubujú“ nahrádza slovom „ukladajú“. 

2. Všeobecne záväzného nariadenia obce Oponice č.1/2019 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Oponice s pozmeňujúcim návrhom. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6.....,   proti ....../......., zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 32 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Smernicu č.1/2019 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Oponice 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,  proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie č. 33 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oponice č.2/2019 o podmienkach držania psov na území 

obce Oponice. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6.....,.   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 34 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenia obce Oponice č.3/2019 o zákaze fajčenia na verejne 

prístupných miestach na území obce Oponice 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 35 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oponice č.4/2019 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov na území obce Oponice 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6.....,   proti ....../......., zdržali sa ......./....... 

 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 36 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oponice č.5/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 

užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou 

vodou v obci Oponice v čase jej nedostatku, o náhradnom zásobovaní vodou a náhradnom 

odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oponice. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 37 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oponice č.6/2019 o prevádzkovom poriadku 

„Viacúčelového športového ihriska“. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 38 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Dodatok č.1 k dohode o využívaní ČOV Oponice – Súlovce občanmi obce Súlovce zo dňa 

31.10.2013. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 



 

 

Uznesenie č. 39 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 

Zvýšenie členského príspevku do Združenia obcí Mikroregiónu západný Tríbeč. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 40 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovenej 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 0,9730 €/m
3 

a ceny za vývoz TKO zo žúmp 

vo výške 0,6500 €/m
3 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 41 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

 

A. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúry za rekonštrukciu kotolne ZŠ 

vo výške 18 196,09,- € 

B. Kúpu služobného motorového vozidla. 

C. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kúpu služobného motorového vozidla         

do výšky 8000,- € 

D. Rozpočtové opatrenie č.1/2019. 

 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

   starosta obce 

 



 

Uznesenie č. 42 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

umiestnenie Erbu obce Oponice na  zástave SZ včelárov okresu Topoľčany. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 43 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

1. Zriaďuje komisiu na ochranu verejného poriadku  

2. Volí 

Predseda: Peter Kohajda 

Členovia: Mgr. Andrea Gálová 

      Karol Nipča 

3. Schvaľuje náplň práce a ciele komisie 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 44 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Oponice na 1.polrok 2019 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6.....,   proti ....../......., zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie č. 45 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Nákup výpočtovej techniky – Apple MacBook Air v hodbnote 900,- EUR pre starostu obce. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6.....,.   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 46 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 

1. Zvýšenie poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu spoločnosťou ENVI GEOS 

od marca 2019 do konca roku 2019 na 10,- €/ tona 

2. Nárast nákladov za verejné osvetlenie v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 o 320,- € 

ročne. 

3. Zrušenie vydávania Oponického spravodajcu Ministerstvom kultúry z dôvodu porušenia 

zákona. 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 47 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 

Žiadosť pána J. Lukniša o opätovné prejednanie žiadosti zo dňa 5.8.2016 o odkúpenie parcely 

č.282/36 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie č. 48 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach ruší 

uznesenia číslo 128 zo dňa 15.6.2016 a číslo 138 zo dňa 14.9.2016 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../....., zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 49 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

Zámer kúpy a výmeny poškodeného zrkadla na zákrute pri zastávke Oponice námestie 

(výberovým konaním – oslovením aspoň troch firiem) 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 50 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

kúpu dopravných značení k projektu trvalého dopravného značenia „Doplnenie obmedzenia 

vjazdu na miestnu komunikáciu“ v celkovom počte 7 ks a kúpu a výmenu trvalého 

dopravného značenia pred malým kaštieľom (daj prednosť v jazde) prieskumom trhu 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 51 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie uvedené ponuky a odporúča 

starostovi  rokovať 
- so spoločnosťou DYNAMIK Nitra za účelom umiestnenia reklamy na pozemku obce 

Oponice „Zveropark Žarnovica“ 

- o odobratí 3 ks vzoriek zvlhnutého muriva z malého kaštieľa o veľkosti 12x12x10 cm 

a podrobiť ich vlhkostnej analýze za účelom vypracovania diplomovej práce študenta 

študujúceho na STU Bratislava (podmienka súhlas pamiatkového úradu) 

- so Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica za účelom výsadby 

drevín v intraviláne obce (cca 100 kusov) 

- so Slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou Nitra v projekte zachovanie  a obnova 

biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. 

(extravilán) 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 52 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

Zapojenie sa do výzvy projektu „Wifi pre teba“ 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 53 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie  na vedomie 

1. Žiadosť pána Bc. Petra Marka zo dňa 4.3.2019 o predbežný súhlas s prevzatím 

zhotoveného a skolaudovaného vodovodu bezplatne do majetku obce. 

2.  Odporúča starostovi odpovedať na žiadosť v zmysle doplnenia stanoviska ZsVS 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 



 

 

Uznesenie č. 54 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. berie na vedomie 

žiadosť občanov obce Oponice o spustenie procesu vedúceho k vybudovaniu obecnej 

cesty a inžinierskych sietí (lokalita 4, 4d podľa Územného plánu obce Oponice),  

B. odporúča  

starostovi obce preveriť podmienky vybudovania obecnej cesty a inžinierskych sietí 

v zmysle žiadosti 

 

Hlasovanie: poslancov .................                    za .....6......,   proti ....../......, zdržali sa ......./....... 

 

V Oponiciach 13.3.2019 

 

 

Mgr. Milan Gál 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


