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Zápisnica  
z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Oponice,  

konaného dňa 07.01. 2016    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:            Bc. Peter Marko, starosta obce 

    Poslanci :  Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,    

                            Anton Fabian, Jozef Kohajda 

Neprítomní:       Ing.Peter Rácek,Anton Varga 

Ďalší prítomní:  Zuzana Geršiová – zamestnankyňa obce 

                            Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce         

PROGRAM: 
   1. Otvorenie 
   2. Schválenie programu 
   3. Voľba návrhovej komisie 
   4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
   5. Prerokovanie PHSR na roky 2016-2021  
   6. Prerokovanie možnosti podania žiadosti o dotáciu v rámci rozvoja vidieka 
   7. Diskusia 
   8. Záver 

  
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami (príloha č.1), otvoril  Peter 
Marko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Ospravedlnení poslanci: Ing. Peter Rácek a 
Anton Varga. Starosta konštatoval, že  sú prítomní piati  poslanci  a OZ je uznášania schopné. 
Prezenčná listina je prílohou č. 2 zápisnice. 
 
K bodu 2. Schválenie programu  
Starosta obce prečítal program zasadnutia, ktorý bol zverejnený , spýtal sa, či má k navrhnutému 
programu niekto z poslancov nejaké pripomienky, nikto nemal, tak starosta obce dal  odhlasovať 
schválenie programu 
 
Hlasovanie č.1:      
za:               5  poslancov    Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,Anton Fabian,Jozef Kohajda    

 proti :         0 poslancov   

zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 96 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  program 10. zasadnutia OZ v Oponiciach v znení: 
   1. Otvorenie 
   2. Schválenie programu 
   3. Voľba návrhovej komisie 
   4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
   5. Prerokovanie PHSR na roky 2016-2021  
   6. Prerokovanie možnosti podania žiadosti o dotáciu v rámci rozvoja vidieka 
   7. Diskusia 
   8. Záver 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Ladislava Baleja, členov : Stanislava Košťála 
a Antona Fabiana. 
 
Hlasovanie č. 2:                      
za:                 5  poslancov    Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,Anton Fabian,Jozef Kohajda      

proti :            0  poslancov   
zdržal sa:       0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 97 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Ladislav Balej 
                                                 členovia:  Stanislav Košťál 
            Anton Fabian 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Jozefa Kohajdu a Michala Geršiho,  za zapisovateľku 
Gabrielu Šiškovú  
 
Hlasovanie č. 3:                      
za:                5  poslancov   Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,Anton Fabian,Jozef Kohajda      

 proti :          0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 98 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie 
1.určenie overovateľov zápisnice:    Jozef Kohajda 
                                                           Michal Gerši             
2.určenie zapisovateľa:            Gabriela Šišková                     

 
K bodu 5. Prerokovanie PHSR na roky 2016-2021: 
Starosta obce zaslal poslancom investičné zámery obce, ktoré budú zapracované aj so zámermi od 
poslancov  do PHSR ( príloha č. 3), všetkým prítomným prečítal návrhy, ktoré dal do zámeru: 
rekonštrukcia KD, chodníkov, miestnych komunikácií, materskej školy, základnej školy( sú tam 
staré kotly, zateplenie budovy), rekonštrukcia domu smútku, kanalizácie, detského ihriska, obecného 
rozhlasu, verejného osvetlenia na ledkové ( naplánoval to na roky 2020-2021, na roky keď tu toto 
vedenie a možno aj on nebude, možno potom sa poslanci rozhodnú inak) ,  rekonštrukcia  
športoviska na školskom dvore, areálu ihriska, výstavba  obecných bytoviek, rekonštrukcia oplotenia 
cintorína, kamerového systému, starého kultúrneho domu  (vybudovanie bezbariérového obecného 
úradu). Vyzval prítomných občanov, že môžu do návrhu PHSR nahliadnuť, môžu  dať aj 
pripomienky, ktoré budú vyhodnotené a zapracované do PHSR. Je to dokument, ktorý nie je  100 % 
záväzný, k niektorým  žiadostiam o nenávratný finančný príspevok je potrebné ho predložiť.  
Poslanec Ladislav Balej  sa spýtal na to, že v akom štádiu  sú tie pozemky vedľa Martina Ondriša. 
Starosta odpovedal, že sú naše, bolo to presunuté v rámci pozemkových úprav, 
Poslanec Ladislav Balej sa ďalej spýtal  na možnosť vytvorenia zberného dvora na spomínanom 
pozemku. 
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Starosta odpovedal, že rozmýšľal nad tým, že by sa nejaký 1 ha vymenil s pozemkovým fondom, 
ktorý má pozemky oproti  a tam by sa  vybudoval zberný dvor, aby pri bytovke nepôsobil rušivo.  
Poslanec Ladislav Balej navrhol, aby sa vybudovanie zberného dvora doplnilo do zámerov do 
PHSR. 
Starosta obce potvrdil, že sa to tam dá, lebo Ministerstvo životného prostredia tlačí obce do 
zriaďovania zberných dvorov.   
 
Uznesenie č. 99 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
A/berie na vedomie ,  
PHSR obce Oponice na roky 2016-2021 
B/odporúča 
zapracovať  pripomienky na doplnenie  PHSR 
 
Hlasovanie č. 4                      
za:                5  poslancov    Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,Anton Fabian,Jozef Kohajda    

proti :           0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Prerokovanie možnosti podania žiadosti o dotáciu v rámci rozvoja vidieka : 
Starosta oboznámil poslancov s tým, že sú vonku rôzne výzvy, materiály mali doma (prílohy č.4,5,6) 
Potom dal slovo zástupcovi z firmy Obecné siete, ktorý informoval o tom, že sú dve možnosti získať 
finančné prostriedky na prevenciu kriminality,  prvá z PPA podopatrenie 7.4 bod 6, výška dotácie 
20 000 € + DPH. Za uvedené finančné prostriedky by bolo 8 bezpečnostných kamier, projekt by 
vypracovali bez nároku na financie, optickú sieť by potom  ďalej využili na zriadenie  
vysokorýchlostného internetu a televízie pre občanov, internet na vstupe a výstupe by bol 100 MB, 
obecné inštitúcie – škola, škôlka, obecný úrad by mali internet zdarma. 
Druhá možnosť je ísť cez Ministerstvo vnútra, rozdiel je v tom, že pri dotácii z PPA nie je 
spoluúčasť, pri dotácii z MV je 20 % spoluúčasť. 
Poslanec Ladislav Balej sa spýtal, na cenu internetu. 
Zástupca firmy odpovedal, že 15,90 € mesačne, v tom je i televízia, keď je akcia, tak 11,90 €, 
zriadenie s viazanosťou 2 roky stojí 1 €, bez viazanosti 130 €. 
Zástupcovia firmy poďakovali za možnosť vystúpiť so svojou ponukou a odišli. 
Starosta po ich odchode, vysvetlil, že optický kábel je možné dotiahnuťdo obce  aj bez možnosti 
namontovania kamerového systému, ale musia sa im prenajať obecné stĺpy na 25 rokov.  
V rámci výzvy 7.4, ktorú oni spomínali  je možné riešiť dve žiadosti, jednu z aktivity 1, druhú 
z aktivity 2 , alebo jedna z tých dvoch žiadostí z aktivity 2 až 5. 
Cez aktivitu 1 je možné riešiť športoviská, detské ihriská,  napr. na ceste vedľa ihriska by sa mohla 
v rámci tejto aktivity spraviť inlinová dráha , tiež by sa tu dali umiestniť  externé posilňovacie stroje, 
ktoré by boli zdarma pre všetkých občanov a a aj  futbalistov, nemuseli by chodiť do posilňovne, cez 
aktivitu 5 by sa mohol riešiť kultúrny dom, suma je tam 200 000 € bez DPH. 
Medzi poslancami vznikla rozsiahla diskusia, do ktorej aktivity ísť, nakoniec sa zhodli na 
športovisku a KD.  
Starosta poznamenal, že do dvoch týždňov sa bude musieť schváliť názov projektu, lebo musí byť 
vyhlásené verejné obstarávanie. 
V rámci výzvy 7.2 aktivita jedna by sa mohla spraviť niektorá obecná cesta, alebo niektorý chodník , 
suma je tam 30 000 € bez DPH, Skanska nacenila cestu od kostola po kaštieľ na 30 000 €, v rámci 
aktivity 3 by sa mohlo spraviť niektoré verejné priestranstvo, napr. pred kultúrnym domom, tam je 
suma 100 000 € bez DPH, ale ktoré priestranstvo to bude, to si môžu  poslanci ešte rozmyslieť, lebo 
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je na to  čas. Predbežne sa vyjadrili, že treba spraviť cestu od kostola po kaštieľ a verejné 
priestranstvo pred kultúrnym domom. 
V rámci výzvy 7.5 sa môže robiť len jeden projekt, treba vybrať ktorý, je tam viac možností, môže 
sa spraviť v rámci aktivity 1 výhliadková veža, holý vrch je vlastníctvom Mojtových, oni  súhlas 
nedajú, ale môže sa spraviť niekde inde, na obecnom pozemku. 
Vznikla rozsiahla diskusia.  
Poslanec Balej navrhol aktivitu 1, v rámci výzvy 7.5 , turistický chodník vedľa bytoviek, až po Ing. 
Ráceka. 
Starosta obce vyzval  predsedu návrhovej komisie, aby navrhol uznesenie. 
Poslanec Balej prečítal návrh na  
 
Uznesenie č. 100 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
A/ prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy 7.4 Aktivita 1 a 5 
B/ prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy 7.2 Aktivita 1 a 3 
C/ prípravu podkladov pre podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy 7.5 Aktivita 1  
Hlasovanie č. 5                      
za:               5  poslancov   Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Michal Gerši,Anton Fabian,Jozef Kohajda    

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:     0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
Poslanec Balej pripomienkoval, že treba hľadať také firmy, ktoré nám na to bezúročne požičajú a 
potom keď dostaneme od štátu im peniaze vrátime. 
 
K bodu 7. Diskusia 
Občianka Zuzana Šmatláková, sa spýtala, či už pán farár našiel nejaké listiny ohľadom vlastníctva 
poškodenej sochy na cintoríne. 
Starosta odpovedal, že nenašiel, ale bude mu to pripomínať. 
Poslanec Michal Gerši sa spýtal, či je cesta na váhe, tam kde ide pán Zvala stavať domy, lebo sa 
môže stať, že váha sa oplotí. 
Starosta odpovedal, že medzi váhou a Zvalovým pozemkom je asi 4 m široký obecný pozemok.  
Pani Zuzana Šmatláková sa spýtala ako dopadli tie autobusové spoje. 
Starosta odpovedal, že všetko závisí od počtu ľudí, ktorí budú spoj využívať. 
Poslanec Michal Gerši sa spýtal na existenciu dlažby z rozobratého chodníka na cintoríne. 
Poslanec  Ladislav Balej, vysvetlil, že on mal dlažbu v sklade len dočasne, už ju odovzdal obci. 
Starosta odpovedal, že časť dlažby sa použila na chodník vedľa materskej školy, ostatná by mala byť 
na čističke. 
Poslanec Anton  Fabian sa zaujímal o kanalizáciu, kedy bude na ňu napojený kaštieľ a ostatní  
občania. 
Starosta odpovedal, prípojky sa budú dokončovať na jar, cesta je pod cestu pretlačená, po kolaudácii 
, ktorá bude niekedy v lete sa ľudia môžu napájať, teraz sme požiadali Environfond  na dokončenie 
kanalizácie od Stavnice smerom na Nitru, ak peniaze dostaneme, tak celá vetva smerom na Nitru 
bude dokončená na komplet.  
   
K bodu  8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19 hod a 30 min. 

 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 
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V Oponiciach 10.01.2016 

Zapísala: Gabriela Šišková  ................................... 
                                  

Overovatelia:  
 

Jozef Kohajda      ..........................................          

 

Michal  Gerši     .........................................      

 

                                                                                           

        ....................................................     

                                                              Peter Marko  starosta obce 

 


