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Zápisnica  
zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Oponice,  

konaného dňa 14.12. 2016.    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:              Peter Marko, starosta obce 

      Poslanci :  Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian, Michal Gerši,    

                              Peter Mateják,  Anton Varga 

Neprítomní:         Jozef Kohajda 

Ďalší prítomní:    Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce       

PROGRAM: 
    1. Otvorenie 
    2. Schválenie programu 
    3. Voľba návrhovej komisie 
    4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
    5. Kontrola plnenia uznesení 
    6. Prerokovanie VZN č. 2/2016,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny    
        poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

      7. Prerokovanie VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 
    8. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č.1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby  
    9. Prerokovanie VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
  10. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2008 obce Oponice o chove a držaní zvierat –    
        zrušenie VZN č.1/2008 o chove a držaní zvierat 
  11. Schválenie výšky finančnej dotácie na rok 2017 organizáciám pôsobiacim na území obce 

   12. Prerokovanie rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,2019 
   13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oponice 
   14. Úprava rozpočtu na rok 2016 
   15. Otvorenie Územného plánu v rozsahu zmien a doplnkov 
    16. Rôzne 
    17. Diskusia 
     18. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril 
Peter Marko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že  je prítomných 
šesť poslancov a  OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 
 
K bodu 2. Schválenie programu  
Starosta obce navrhol upraviť program zasadnutia nasledovne: bod 11 Schválenie výšky finančnej 
dotácie na rok 2017 organizáciám pôsobiacim na území obce presunúť na miesto bodu 6 a ostatné 
body rokovania by sa len posunuli, je to z toho dôvodu, aby zástupcovia organizácii, ktorí sú to 
prítomní, nemuseli dlho  čakať, nikto z poslancov k zmene nemal pripomienku, starosta upravený 
program prečítal a dal ho poslancom  schváliť: 
Hlasovanie č.1:      
za:               6  poslancov               Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga 

proti :          0 poslancov   
zdržal sa:    0 poslancov        
Upravený program 14. zasadnutia OZ bol schválený. 
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Uznesenie č. 143 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje upravený  program 14. zasadnutia OZ v Oponiciach v znení: 
    1. Otvorenie 
    2. Schválenie programu 
    3. Voľba návrhovej komisie 
    4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
    5. Kontrola plnenia uznesení 
    6. Schválenie výšky finančnej dotácie na rok 2017 organizáciám pôsobiacim na území obce  
    7. Prerokovanie VZN č. 2/2016 ,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny    
        poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

      8. Prerokovanie VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 
    9. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č.1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby  
  10. Prerokovanie VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
  11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č, 1/2008 obce Oponice o chove a držaní zvierat –    
        zrušenie VZN č.1/2008 o chove a držaní zvierat 

   12. Prerokovanie rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,2019 
   13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oponice 
   14. Úprava rozpočtu na rok 2016 
   15. Otvorenie Územného plánu v rozsahu zmien a doplnkov 
    16. Rôzne 
    17. Diskusia 
     18. Záver 
 

 
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Ladislava Baleja, členov : Stanislava Košťála 
a Antona Vargu.  
Hlasovanie č. 2:                      
za:                 6  poslancov             Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga 

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 144 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Ladislav Balej 
                                                 členovia:  Stanislav Košťál 
            Anton Varga 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Michala Geršiho a Petra Matejáka, za zapisovateľku 
Gabrielu Šiškovú  
Hlasovanie č. 3:                      
za:                6  poslancov       Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                     Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga 

proti :           0  poslancov   
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zdržal sa:      0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 145 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie 
1.určenie overovateľov zápisnice:    Michal Gerši 
                                                           Peter Mateják 
              
2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková                     
 
K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení : 
Starosta obce postupne prechádzal jednotlivé  uznesenia od posledného riadneho zasadnutia, 
uznesenie č. 138, ktoré sa týka odpredaja časti parcely č.238/1, ktorú má v užívaní p. Lukniš, je 
v podstate splnené, problém je s geometrickým plánom, žiadatelia sú priebežne informovaní, keď to 
bude aktuálne, bude zvolané mimoriadne zasadnutie a pozemok bude žiadateľom odpredaný , je 
predpoklad, že to bude v priebehu januára, februára,  ďalšie uznesenia č.140,141 sa týkajú voľby 
hlavného kontrolóra, dnes sa budú prijímať opakovane, lebo hlavného kontrolóra ešte stále nemáme, 
uznesenie č. 142, je splnené, len dnes sa k nemu bude riešiť malý doplnok. 
Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej prečítal návrh na 
 
Uznesenie č. 146 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom obce 
Hlasovanie č. 4                      
za:                   6  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Schválenie výšky finančnej dotácie na rok 2017 organizáciám pôsobiacim na území : 
Starosta obce oznámil, že prvou organizáciou, ktorá žiada dotáciu je Občianske združenie Oponické 
slniečko, ktoré podalo dve žiadosti ,  jednu na kultúru (príloha č. 3 ), jej výška je 350 €, týka sa akcie 
Vianoce na dedine, žiadajú na materiál na kostýmy a rekvizity a hudobnú  skupinu,  druhá vo výške 
350 € je na športové podujatie (príloha č. 4)  – Deň detí, konkrétne na športové náradie a ocenenia. 
Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, Ladislava Baleja, aby sa k žiadosti vyjadril. Predseda 
Balej skonštatoval, že žiadosť spĺňa kritéria podľa zákona, spĺňa všetky náležitosti, dotácia  môže 
byť schválená. Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili k schváleniu dotácie OZ Oponické slniečko 
na rok 2017 vo výške 700,00 €.   
Hlasovanie č. 5                      
za:               5  poslancov               Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,   

proti :           0 poslancov               
zdržal sa:     1 poslanec                  Anton Varga          
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č.147 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje dotáciu Občianskemu združeniu Oponické  slniečko na rok 2017 vo výške 700,00 €. 
       



 5 

2.Žiadosť Občianskeho združenia Veteran Car klub Appony – Oponice  
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou občianskeho združenia  o dotáciu vo výške 500,00 € na 
8. zraz veteránskych vozidiel, konkrétne na ceny pre víťazov a propagačný materiál  (príloha č.5 ) . 
Predseda finančnej komisie skonštatoval, že žiadosť je v poriadku, má verejný charakter, lebo robia 
akciu pre všetkých občanov, odporúča dotáciu veteránom schváliť. 
Starosta obce dal hlasovať za schválenie dotácie OZ Veteran Car Club Appony – Oponice  na rok 
2017 vo výške 500,00 €. 
Hlasovanie č. 6                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              

zdržal sa:     0 poslancov          
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 148 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  dotáciu  Veterán Car Club Appony- Oponice  na rok 2017   vo výške 500,00 €. 
 
3.Žiadosť  ZO JDS vo výške 1300 € na kultúrny a vzdelávací projekt.  
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že  ZO JDS Oponice požiadala o dotáciu vo výške  
1 300  € na návštevu koncertu Alexandrovci, festival dychových hudieb, návštevu zámku Schonbrun 
a ozdravný pobyt v kúpeloch Malé Bielice  (príloha č. 6). 
Predseda neodporučil schváliť dotáciu ZO JDS z  dvoch dôvodov, akcie nemajú verejný charakter, 
nie sú pre všetkých občanov a ZO JDS Oponice  nemá pridelené IČO, nie je splnená podmienka 
stanovená vo VZN o dotáciách.  
Starosta obce vysvetlil dôchodcom, že výlet, na ktorom sa dohodnú zorganizuje obec s tým, že bude 
nielen pre členov jednoty dôchodcov, ale pre všetkých občanov v  dôchodkovom veku, tak to bude 
v súlade so zákonom, bude to mať verejný charakter.  
Starosta dal schváliť dotáciu  ZO Jednoty dôchodcov Slovenska  na rok 2017. 
Hlasovanie č. 7                      
za:                0  poslancov               

proti :           5  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,                                 

zdržal sa:     1  poslanec                 Anton Varga   

Poslanci prijali Uznesenie č.149 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
neschvaľuje dotáciu  ZO Jednoty dôchodcov Slovenska   na rok 2017. 
 
4.Žiadosť TJ Oponice o dotáciu vo výške 8 000 € na športové podujatia (príloha č. 7). 
Starosta obce prečítal zo žiadosti , že finančné prostriedky budú použité na mzdy rozhodcov, mzdy 
hospodára, čistiace a hygienické prostriedky, materiálne zabezpečenie, administratívne práce 
a drobné úpravy. 
Starosta informoval, že je voľných ešte 8 000,00 €, ktoré môžu, ale aj nemusia byť použité na 
dotáciu TJ.  
Predseda finančnej komisie – žiadosť  je v poriadku, má verejný charakter, navrhol schváliť dotáciu 
vo výške 7 000,00 €, tak ako sa o tom hovorilo na pracovnom stretnutí a o 1 000 € by sa navýšila 
kultúra a šport, ak sa dá do kultúry 1 000,00 €, tak futbalistom sa dá 7000,00 €, alebo sa dá 
futbalistom  8 000 € a na kultúru a šport nezostane. 
Poslanec Mateják, nie je za dotovanie športu a pridelenie dotácie TJ, Oponice, zdrží sa. 
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Poslanec Fabian  sa vyslovil za to, že všetky organizácie boli poriešené, aj dôchodcovia, futbalisti to 
potrebujú, majú dve mužstvá, ktoré hrajú v V. lige, sú obce, kde futbalisti hrajú nižšiu ligu a dávajú 
vyššiu dotáciu, napr. Kovarce dávajú 10 000,00 €. 
Poslanec Michal Gerši povedal, že on by chcel, aby sa navýšila položka kultúra a šport o 1000,00 €, 
aby tam boli nejaké financie na výstup na Jelenec, poprípade, keby futbalistom niečo vyskočilo, tak 
ba sa to dalo presunúť z tejto položky. 
Starosta vysvetlil, že dotácia sa môže schvaľovať len raz, nie viackrát za rok. 
Starosta dal schváliť návrh poslanca Baleja,  dotáciu TJ Oponice na rok 2017 vo výške 7 000,00 €  
Hlasovanie č. 8                      
za:                 1  poslanec                Ladislav Balej               

proti :            3  poslanci                 Stanislav Košťál, Anton Fabian, Anton Varga                                                 

zdržal sa:      2  poslanci                Peter Mateják,Michal Gerši   
Návrh poslanca Baleja nebol schválený, poslanci prijali  
 
Uznesenie č. 150 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
neschvaľuje dotáciu  TJ Oponice na rok 2017 vo výške 7 000,00 €  
 
Starosta dal hlasovať za návrh Stanislava Košťála a Antona Fabiana, dotáciu TJ Oponice na rok 
2017 vo výške 8 000,00 €.  
Hlasovanie č. 9                      
za:                4  poslanci                Stanislav Košťál, Anton Fabian, Anton Varga,Michal Gerši                                                

proti :           0  poslancov                  

zdržal sa:      2  poslanci                Peter Mateják, Ladislav Balej   
Návrh bol  prijatý. 
 
Uznesenie č.151 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  
dotáciu  TJ Oponice na rok 2017 vo výške 8 000,00 €  
 
K bodu 7. Prerokovanie VZN č. 2/2016 ,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny    
poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že výška poplatku sa nemení, tiež že obec neobdržala 
žiadne pripomienky. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice č. 8. Starosta obce vyzval poslancov k 
hlasovaniu za schválenie VZN č. 2/2016, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny   
poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. 
 
Hlasovanie č. 10                      
za:                   6  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :              0  poslancov              

zdržal sa:         0  poslancov              
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 2/2016, ktorým sa zavádza na území obce Oponice 
miestny   poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017. 
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Uznesenie č. 152 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje  
VZN č. 2/2016,ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny  poplatok  za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2017 

 
K bodu  8. Prerokovanie VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017    
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že v Návrhu VZN č. 3/2016 (príloha č. 9) sa nič  
nemenilo, sadzby zostali rovnaké, neboli navýšené. Pripomienku  k návrhu nemal nikto. 
Starosta obce vyzval poslancov, aby  pristúpili k hlasovaniu za schválenie VZN č. 3/2016 o dani 
z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017. 
Hlasovanie č. 9                      
za:                6  poslancov            Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                          Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              

zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017. 
 
Uznesenie č. 153 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 
 
K bodu  9. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č.1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby: 
Starosta oboznámil poslancov s tým, že pani prokurátorka podala protest   k forme VZN 1/2016 
o opatrovateľskej službe (príloha č.10), lebo tam bolo skopírovaných veľa statí zo zákona, čo nemá 
byť,  má byť jednoduchšie, prehľadnejšie a keď niekto bude niečo chcieť, tak si naštuduje zákon. 
Starosta dal hlasovať za vyhovenie protestu prokurátora k VZN č. 1/2016 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby.   
Hlasovanie č. 10                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              

zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č.154 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
vyhovuje  protestu prokurátora k VZN č.1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
 
K bodu  10. Prerokovanie VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby : 
Starosta oznámil poslancom, že z toho dôvodu, že bolo protestu prokurátora vyhovené, bol 
vypracovaný návrh  VZN o opatrovateľskej službe (príloha č.11) ,  bolo prepracované, je potrebné 
ho schváliť, bude predložené i prokurátorke. 
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 
Hlasovanie č. 11                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              
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zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol prijatý. Poslanci schválili VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 
 
Uznesenie č. 155 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje VZN č. 4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby  
 
K bodu  11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č, 1/2008 obce Oponice o chove 
a držaní zvierat –  zrušenie VZN č.1/2008 o chove a držaní zvierat 
Starosta oboznámil poslancov s tým , že prokurátorka podala protest proti VZN č.1/2008 obce 
Oponice o chove a držaní zvierat (príloha č.12), prokurátorkou bol vytknutý celý obsah VZN, skoro 
v každom bode bol nejaký rozpor voči súčasnej platnej legislatíve. Je potrebné protestu vyhovieť 
a VZN zrušiť. Zamestnankyňa obce Gabriela Šišková podotkla, že VZN sa nedá zrušiť uznesením, 
ale VZN a to sa dnes nedá, lebo zrušovacie VZN nebolo vyvesené na úradnej tabuli. 
Starosta povedal, že postačí teraz vyhovieť protestu a do 90 dní VZN buď zrušíme, alebo schválime 
nové, zároveň dal odhlasovať vyhoveniu protestu prokurátora k VZN č,1/2008 obce Oponice 
o chove a držaní zvierat.  
Hlasovanie č. 12                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              

zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol schválený. 
  
Uznesenie  č. 156 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
vyhovuje   protestu prokurátora k VZN č. 1/2008 obce Oponice o chove a držaní    zvierat  
 

  K bodu  12.  Prerokovanie rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,2019 
  Starosta oboznámil poslancov s tým, že v návrhu rozpočtu (príloha č.13) je naplánované  5 000,00 €    
  na územný plán, na projektovú dokumentáciu kanalizácie 5 000,00 €, oproti tomu ako bol rozpočet  
  vyvesený položka  637 002 konkurzy a súťaže je navýšená o 1 000,00 €, dnešné schválené dotácie sa  
  tiež musia doplniť do rozpočtu. Potom sa spýtal, či má niekto nejaké pripomienky. 

Poslanec Anton Fabian sa spýtal na príjmovú položku  133 006 Daň z ubytovania, v roku 2014 je 
tam 44,00 €, v roku 2015 21 130,00 €, rok 2016  6 000,00 €. 
Starosta vysvetlil, že to je príjem z veľkého kaštieľa, že je to ten deficit, čo neplatili, očakávaná 
skutočnosť je podľa toho koľko bolo zaplatených, k dátumu, keď sa robil rozpočet, reálne koľko 
zaplatili za tento rok  budeme vedieť až na konci roka, pán Plačko volal, že  do konca roka sklz    
vyrovnajú, malo by tam byť + 10 000,00, respektíve + 11 000,00 €.  
Poslanec Michal Gerši by chcel navýšiť  kultúru a šport o 1 000,00 €. Starosta odpovedal, že nie je 
z čoho. Poslanec Balej povedal, že on to hovoril, keď sa schvaľovala dotácia futbalistom, že keď sa 
odsúhlasí 8 000,00 €, všetky peniaze  už budú rozdelené. 
Poslanec Anton Fabian sa spýtal na položku penále a pokuty, lebo je tam čerpané 1 000,00 €. 
Starosta odpovedal, že je to pokuta z Inšpektorátu práce, že sme mali veľmi detailnú kontrolu, 
pravdepodobne  na podnet nášho jedného zamestnanca, že išli do takých detailov, ktoré pozná len 
ten zamestnanec, tie veci, ktoré nám vytkli každý vníma ako formality, ale Inšpektorát sa na ne 
sústredil a keďže to bola hĺbková kontrola, museli niečo nájsť.  

  Iné pripomienky nemal nikto, starosta dal odhlasovať schválenie rozpočtu na rok 2017   
Hlasovanie č. 13                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   



 9 

proti :           0  poslancov              

zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 157 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
rozpočet na rok 2017 
 

  Predseda návrhovej komisie Ladislav Balej navrhol  
  Uznesenie č.158 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
berie na vedomie 
rozpočet obce Oponice na roky 2018,2019   
Hlasovanie č. 14                      
za:                6  poslancov              Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :           0  poslancov              

zdržal sa:      0  poslancov              
Návrh bol prijatý. 
 

  K bodu  13 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oponice : 
Starosta obce  oznámil  poslancom, že budú musieť vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra, kvôli 
tomu, že  sa na kontrolóra v minulej voľbe neprihlásil žiadny kandidát. V prvom rade musia schváliť 
úväzok hlavného kontrolóra, obrátil sa na poslancov, že či úväzok zostane  vo výške 10 %. Všetci sa 
zhodli na tom, že 10 % úväzok  nebudú navyšovať.  
Starosta dal  schváliť úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % 
Hlasovanie č. 15                      
za:                   6  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti                0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
Poslanec Ladislav Balej prečítal prijaté  
Uznesenie č. 159 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje 
úväzok hlavného kontrolóra vo výške 10 % 
Starosta vyzval predsedu návrhovej komisie, aby si prijali podmienky voľby a náležitosti prihlášky. 
Poslanec Ladislav Balej prečítal návrh na  
Uznesenie č. 160 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 
schvaľuje  
Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:  
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  
• minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou  
2. náležitosti prihlášky :  
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),  
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
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• profesijný životopis  
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa 
zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  
Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok 
jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. O 
výsledku bude spísaná zápisnica, ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva, ako príloha k materiálu 
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica obsahuje najmä údaj: koľko obálok bolo v stanovenom 
termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené 
podmienky. 
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Oponice zašle svoju písomnú prihlášku v 
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:  
Obec Oponice, č. 105, 956 14 Oponice najneskôr do    17. 02. 2017 do 12 hod.  
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu Oponice.  
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so 
všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Deň nástupu do zamestnania : 13.marec 2017  
Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 
OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom.  
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční  verejným  hlasovaním dňa 08.03.2017 na  zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Oponiciach. 
Hlasovanie č. 16                      
za:                   6  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :              0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 

  
  K bodu  14  Úprava rozpočtu na rok 2016 

Starosta obce oboznámil poslancov s Rozpočtový opatrením č.2/2016 ( príloha č. 14), v rámci 
ktorého sú rozpočtované  mzdy zamestnancov, ktorých zamestnávame prostredníctvom úradu práce, 
95 % nám bude refundované, tiež sme nepočítali s DPH, ktorá nám bola vrátená za verejné 
priestranstvá, ktoré sme realizovali cez Svornosť . 
Nikto  pripomienku nemal, tak starosta vyzval poslancov za schválenie rozpočtového opatrenia  
č. 2/2016, navýšenie príjmov o 22 058,00 € a navýšenie  výdavkov o 22 058,00 €. 
Hlasovanie č. 17                      
za:                   6  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Peter Mateják,  Anton Varga   
proti :              0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 161 
Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016, navýšenie príjmov o 22 058,00 € a navýšenie  výdavkov 
o 22 058,00 €. 
 

  K bodu  15 Otvorenie Územného plánu v rozsahu zmien a doplnkov :  
  Starosta oboznámil poslancov s tým, že na poslednom zasadnutí sa otvoril územný plán, konkrétne     
  lokalita č.1 popri ceste II/593 na výjazde z obce Oponice smerom na Nitru ,ktorým sa  lokalita  
  pretransformuje  na HBV a priestor na umiestnenie zberného dvora,  nepočítalo sa tam   s dvomi  
  vecami, navrhnutá obecná komunikácia znehodnotila pozemok súkromného vlastníka pána  
  Belohorca, ktorý sa nachádza na konci dediny smerom na Súlovce na ľavej strane, cesta nejde okolo    
  pozemku, ale cez pozemok, cesta ubrala z pozemku cca 6 – 7 m (príloha č.15), druhou  vecou  je   
  prehodnotiť otvorenie lokality okolo včelína, k tomu sa vyjadrí pán Mgr. Petrík, ktorý je tu prítomný. 
  Starosta dal slovo pánovi Belohorcovi, ktorý povedal, že na svojom pozemku by chcel stavať dom,  
  čo nie je  možné, lebo z 20 m širokého pozemku mu obecná cesta uberá 6 m, preto by chcel, aby  
  poslanci otvorili túto lokalitu, aby sa to dalo do poriadku. 
  Čo sa týka druhej lokality, Mgr. Petrík poslancov oboznámil s tým, že vlastní pozemok okolo    
  včelína, ktorý patrí SPU Nitra, vyzýval rektora, aby buď včelín zrevitalizovali, lebo jeho plášť je  
  z azbestu, alebo ho odstránili, že on by si tam postavil budovu, s tým nesúhlasili, dokonca v roku  
  2014 vyrúbali stromy okolo včelína bez jeho vedomia a bez povolenia obce, v katastri obce má 13  
  ha, ale za 8 rokov majetky nezaplatili nájom, vyzval ich, ale poslali mu nájomnú zmluvu, do ktorej  
  bolo zakompované predkupné právo. Otvoriť lokalitu by chcel z toho dôvodu, lebo lokalita je  
  v extraviláne, chcel aby sa zmenil na intravilán, prípadne, aby sa hranice intravilánu posunuli, aby sa  
  tam dalo stavať, napr. aj mladí ľudia z obce by si tam  mohli postaviť dom, otvoriť lokalitu chce ,   
  aby sa prehodnotilo ochranné pásmo poľnohospodárskeho družstva,  prostredie je pekné, keby   
  majetky zrevitalizovali okál, tak napr. nad  ním, nad tou lúkou by sa dala postaviť rozhľadňa, chce,  
  aby poslanci zvážili možnosť otvorenia územného plánu, on je ochotný si projektanta a všetky  
  výdavky na túto lokalitu, ktoré budú súvisieť so zmenou územného plánu zaplatiť. 
  Starosta sa vyjadril k posunutiu extravilánu v tom zmysle, že teraz kataster neposúva hranice  
  extravilánu, ale stačí, ak sa schváli v územnom pláne IBV alebo HBM, stáva sa z územia zastavané  
  územie.    
  Poslanec Ladislav Balej sa vyslovil, že to nebude také jednoduché, lebo je tam aj zdroj pitnej vody  
  pre celé Oponice. 
  Ohľadom otvorenia lokality vznikla medzi poslancami a pánom Mgr. Petríkom rozsiahla diskusia, po  
  ktorej sa pristúpilo k hlasovaniu za schválenie otvorenia ÚPN v rámci zmien a doplnkov medzi  
  lokalitami 4 C a 14, iba odstránenie navrhovanej obecnej komunikácie.  
  Poslanec Peter Mateják sa ospravedlnil  a o 19 hod. 25 min. opustil rokovanie obecného  
  zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 18                      
za:                   5  poslancov           Stanislav Košťál, Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                            Michal Gerši ,  Anton Varga   
proti :              0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 

 
  Uznesenie č. 162 

Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  
schvaľuje    
otvorenie ÚPN v rámci zmien a doplnkov  medzi lokalitami: 4C a 14 , iba odstránenie navrhovanej 
obecnej komunikácie 
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Potom sa pristúpilo k hlasovaniu za schválenie otvorenia ÚPN v rámci zmien a doplnkov v okolí 
včelína, ktorej vlastníkom je Mgr. Petrík. 
Hlasovanie č. 19                      
za:                    1  poslanec              Stanislav Košťál   

proti :               0 poslancov   

zdržal sa:          4 poslanci               Ladislav Balej, Anton Fabian,  

                                                              Michal Gerši ,  Anton Varga   
 Návrh nebol prijatý. 
 

  K bodu 16 Rôzne : 
  Starosta podal pár informácii, ktoré budú zosumarizované tiež v Spravodajcovi, ktorý výjde na  
  budúci týždeň,  Bola zrušená výzva 7.4, bude znovu vyhlásená, v rámci tejto výzvy sme chceli robiť   
  kultúrny dom a športovisko, verejné obstarávania by mali platiť.  V rámci druhej výzvy sme chceli       
  robiť obecnú cestu od kostola po kaštieľ a verejné priestranstvá pred kultúrnym domom, tieto  
  žiadosti sa stále posudzujú. V budúcom roku by sme chceli po konzultácii s firmou, ktorá nám   
  likviduje odpad zabezpečiť kontajnery 2 krát do roka na malé stavebné odpady, bude to musieť byť  
  kontrolované, bude treba tam zabezpečiť človeka, ktorý bude dávať pozor, aby sa tam dával len  
  stavebný odpad a tiež zapisovať váhu. Ohľadom verejného osvetlenia boli tiež ponuky  
  sprostredkovateľských firiem, ktoré by nám vedeli zabezpečiť výmenu LED svietidiel , s tým, že sa  
  za elektriku zachová súčasná výška platby, na začiatku budúceho roka starosta rozpošle poslancom    
  ponuky. 
  Poslanec Balej povedal, že je tiež možnosť do pôvodných lámp dať led žiarivky, keď sa vymenia  

staré lampy za led, tam sa už nedajú meniť žiarivky, musia sa vymeniť celé lampy, čo je dosť 
nákladné, ale  to je jeho subjektívny názor. 
Poslanec Michal Gerši vyslovil názor, že by bolo dobré pouvažovať nad výmenou osvetlenia na   
jednej ulici, na skúšku.  
Po výmene názorov  ohľadom led osvetlenia  medzi poslancami a starostom, starosta bod rôzne 
ukončil a otvoril diskusiu. 
 

  K bodu  17 Diskusia: 
. Prítomní občania sa pýtali, kde v obci je  možnosť stavania rodinných domov. 
  Starosta im vysvetlil, že stavať sa dá  na obecnej ceste pozdĺž Súlovskej ulice, na konci pozemkov,   
  rozmýšľal spevniť cestu makadamom, lebo je viac podnetov od ľudí, čo by tam chceli stavať, dal  
  vypracovať  projekt verejného osvetlenia, ktorý stál 60,00 €, aby tam bolo verejné osvetlenie je  
  možné kooperovať so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou, ak sa do 2-3 rokov neobsadí  
  kapacita, pri budovaní nového transformátora sa záväzky prenášajú na obec, plynári a vodári nemajú  
  záujem rozširovať kapacitu. 

Poslanec Balej sa spýtal v akom štádiu je možnosť dať si namontovať  internet a televíziu cez 
optický kábel, ktorým sa zaoberali na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Starosta vysvetlil, že internet a televíziu skúšajú momentálne v Súlovciach, uvidí sa ako to bude 
fungovať. 
Starosta všetkých občanov pozval na rozsvietenie vianočného stromčeka, kde sa bude podávať punč 
a kapustnica, ktoré sa bude konať v sobotu, čas bude ešte upresnený, predpokladá, že to bude  
od 16-tej do 17-tej hodiny.   
Poslanec Michal Gerši poukázal na prázdnu tabuľu pri kostole, že by tam bolo dobré niečo dať.  
Starosta navrhol, že by sa tam mohla dať spraviť fotografia z leteckých záberov, ktoré máme. 
 
K bodu  18. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20 hod a 25 min. 
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Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  18.12.2016 

 

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

 
Overovatelia:  
 

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

 

Peter Mateják     .........................................      

 

                                                                                           

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

                                                               Peter Marko  starosta obce 

 


