
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  10.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 
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z 10.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 31.01.2020  

o 18. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.  

 

 

 

 

 

     Zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Mgr. Milanom  Gálom, pozvánkami. 

Zasadnutia  sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnili a sa poslanci Peter 

Kohajda  a  Stanislav Košťál.  

 

 

 

 

 1.   Otvorenie 

 

       Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Mgr. Milan Gál, privítal všetkých prítomných 

občanov,  poslancov OZ a pracovníkov obce. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášania 

schopné. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol riadne 

zverejnený na obecnej tabuli, webovej stránke obce  a občania boli oboznámení aj 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

 

 

 

  2.   Schválenie programu 

 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 11 bodov.    

Program:             

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu 

6. Prerokovanie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a žiaka v školskom zariadení 

7. Prerokovanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na 1. 

polrok 2020 

9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

       Za: hlasovali všetci prítomní poslanci 

        Proti: nikto 

        Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh programu schválili ako uznesenie č.128 
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 3. Voľba návrhovej komisie 

 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Mgr. Andreu Gálovú, 

členov Mgr. Zdenku Belohorcovú a Lukáša Košťála. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. 

Pristúpil teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako uznesenia č.  

129 v znení OZ schvaľuje:    

Návrhovú komisiu  v zložení  :  -     predseda  Mgr. Andrea Gálová    

                                                        člen Mgr. Zdenka Belohorcová, Lukáš Košťál  

       

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili    

 

 

 

 

 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov  Milana Žitňanského a Vladimíra 

Klačanského. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Uznesenie č. 130 v znení  OZ berie na vedomie  overovateľov zápisnice:   

Milana Žitňanského a Vladimíra Klačanského   

zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa. 

 

 

 

          5. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu 

 

   Starosta informoval, že  podľa zákona má mať v tejto komisii zastúpenie každá 

politická strana, ktorá je v OZ, keď táto komisia vznikala pani Mgr. Andrea Gálová ešte 

nemala zložený sľub poslanca OZ nakoľko bola práceneschopná, preto ju doplňujeme ako 

členku komisie na ochranu verejného záujmu. Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

predniesol návrh na uznesenie č. 131, ktorý je v znení OZ v Oponiciach určuje a volí ako 

členku komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Andreu Gálovú 

 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 
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       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali 

 

 

         6. Prerokovanie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy    

          a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení 
 

         VZN bolo riadne zverejnené, vyvesené a zaslané aj poslancom. Spýtal sa či má niekto 

doplňujúci návrh. Nikto. Požiadal  poslancov o hlasovanie za VZN č. 1/2020 o určení výšky  

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom 

zariadení, ktoré je prílohou č.1  tejto zápisnice 

 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne VZN č.1/2020 uznesením č. 132 prijali 

 

 

            7. Prerokovanie  VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

 Starosta informoval, že VZN riadne zverejnené, vyvesené a zaslané aj poslancom. Ide 

vlastne o zosúladenie VZN so zákonom, nakoľko pôvodné VZN bolo z roku 2005. Spýtal sa 

či má niekto pripomienky. Nikto. Dal hlasovať za predložené VZN o podmienkach  

poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktoré je prílohou č.2 tejto  zápisnice.  

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne uznesením č. 133 VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania  

           dotácií z rozpočtu obce  prijali. 

 

 

 

8. Schválenie  návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce     

 Oponice na 1. polrok 2020 

            Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok . Nikto nemal pripomienky. Starosta dal hlasovať za prednesený návrh 

plánu kontrolnej činnosti, ktorý je prílohou č.3 tejto zápisnice. 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

          Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č.134  prijali. 
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9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020 

 

            Starosta dal slovo pracovníčke obce Zuzane Geršiovej, ktorá predniesla návrh 

rozpočtového opatrenia č.1/2020 je prílohou č. 4 tejto zápisnice, kde sa navyšujú príjmy aj 

výdavky. Nikto nemal pripomienky. Starosta dal hlasovať za prednesený návrh rozpočtového 

opatrenia č.1/2020  

          Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

          Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č.135  prijali 

 

 

 10. Rôzne 

  

 V tomto bode starosta informoval občanov  

   - o tom, že už len 5 domácností si neprevzalo nálepku na smetiak, takých čo aktívne produkujú 

odpad, to znamená, že nemajú zaplatené poplatky za odpad a neurobili si ani splátkový 

kalendár, teda si myslí, že tento systém mal zmysel a efekt 

  - ďalej informoval o tom, že k 1.1.2019 bol nedoplatok na odpade vo výške 13 478,00 eur           

k 16.12.2019  bol nedoplatok na odpade  9 013,00 eur a ku dňu 27.1.2020 bol nedoplatok na 

odpade , 4 439,00 eur za uplynulé obdobia súčasne s tým platili niektorí aj dane tam sa to 

znížilo oproti začiatku roka 2019 z 10 134 eur na 4 437 eur 

   - informoval o úprave okolia kultúrneho domu, že dostal list respektíve mail z PPA o tom, že 

súhlasia s novým verejným obstarávaním 

   - v MŠ začal tiecť radiátor a jeden bol nefunkčný, dali sa tam dva nové radiátory a urobil to pán 

Peter Rupek a nechcel nič za robotu ani za materiál išlo cca o 490,00 eur 

   -  mali sme stretnutie so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, ktorá má záujem 

vedľa cestu k okálu a pod družstvom čo sú mokrade a staré maštale to vyčistiť a urobiť 

výsadbu, podmienkou je aby oni dostali na to od štátu dotáciu, nás to nebude stáť nič ale 

musia mať tieto parcely   v prenájme minimálne na 8 rokov asi 3 roky je realizácia a 5 rokov 

je doba udržateľnosti,   po celý čas sa o to budú starať 

  -  pani Kováčová sa spýtala ohľadom cesty za pozemkami smerom na Súlovce, starosta 

odpovedal, že mal stretnutie s projektantom, aby vedel, že akú šírku má mať tá cesta   , aby 

vedel o akú výmeru má v podstate žiadať  od cirkvi, išlo by o zámenu parciel ak s tým bude 

cirkev súhlasiť 

  -  pán Miloš Kováč sa spýtal, kedy bude Wifi pre teba , starosta odpovedal, že tam zatiaľ nie je 

termín, ministerstvo kontroluje verejné obstarávanie a má tam na to len troch ľudí na celé 

Slovensko   

  - ďalej starosta informoval, že majú občania aj tu na zasadnutí k dispozícii tlačivá žiadosti na 

informovanie prostredníctvom mailu 

  -  pani Kováčová Marta pri cintoríne je to strašné pri tých smeťákoch, či to nevidíme. Starosta 

reagoval, že je to kultúra ľudí, ktorí to tam dávajú, dokúpili sme tri kontajnery a stále to nie je 

dosť, firma čo robí zvoz je ochotná robiť zvoz častejšie, ale všetko si to budeme musieť 

zaplatiť. Všetko je to len o ľuďoch, dajú tam odpad mimo kontajnera, keď je plný, len aby mal 

doma čisto. Plánujeme zakúpiť kontajnery na papier do domácností, budeme ich musieť asi 

zaplatiť my a postupne sa nám budú peniaze vracať. 
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 -   pani Kováčová ďalej upozornila, že na cintoríne kosia len veľké plochy, starosta odpovedal, že 

v prevádzkovom poriadku cintorína je jasne napísané, že 30 cm od okolia hrobu spravuje 

nájomca, je povinný si okolie hrobu udržiavať, na čo pani Kováčová reagovala, že vždy sa to 

kosilo a či je to tak všade. Starosta odpovedal, že keby tu bol pán Varga, ktorý vlani kosil, by 

tiež povedal svoju skúsenosť a to že kosil aj medzi hrobmi a potom boli sťažnosti, že sú 

zafŕkané hroby. 

-   spýtala sa tiež ohľadom potoka Stavnica starosta informoval, že sme to urgovali aj u povodia aj 

u lesov, sľúbili, že sa to bude čistiť, už by to konečne oficiálne malo celé prejsť na povodie. 

-   ďalej sa pýtala na pouličné osvetlenie, či sa bude vymieňať aj tam, kde nie sú vymenené,  

starosta odpovedal, že plánuje podať žiadosť na dotáciu na výmenu ešte asi 60 svetiel 

-   poslednú pripomienku mala k uličke, treba tam osekať kríky vedľa fary v plote nie je tam 

dobre vidieť 

-  posledná informácia starosta bol odvážiť autá pri odvoze odpadu a zistil že zo 6 je 3,5 tony, 

čiže bol tam v minulosti s veľkou pravdepodobnosťou zarátaný aj odpad zo Súloviec, sľúbil, 

že takéto váženie urobí ešte minimálne dvakrát a následne požiada ENVI-GEOS o 

prehodnotenie hmotnosti obsahu kontajnerov vo fakturácii a zároveň chce touto cestou 

poďakovať občanom, videl, že pri zbere plastov bolo vyložených o veľa viac vriec ako doteraz 

            

 

      11.  Záver 

 

      Po vyčerpaní bodov programu starosta zasadnutie ukončil a poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

 

V  Oponiciach   31.01.2020 

 

 

 

 

Overovatelia :     Vladimír Klačanský             ................................. 

                        

                            Milan Žitňanský                   .................................. 

 

 

Zapísala :            Zuzana Geršiová                   .................................. 

 

 

Starosta obce :    Mgr. Milan  Gál                    ................................... 

 


