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Zápisnica  
z 11 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 28.02. 2020.    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:              Mgr. Milan Gál, starosta obce 

  Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír     

  Klačanský, Peter Kohajda, Lukáš Košťál 

Neprítomní:          Stanislav Košťál, Milan Žitňanský 

Ďalší prítomní:    Mgr. Helena Paučírová – hlavná kontrolórka obce 

     Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce  

 

NAVRHNUTÝ PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Prerokovanie zámeru obce Oponice prenajať majetok obce spôsobom hodným osobitného 

zreteľa 
6. Rôzne  
7. Záver 

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril 
Mgr. Milan Gál, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že  je prítomných 
päť  poslancov a  OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 
 
K bodu 2. Schválenie programu  
Starosta obce prečítal návrh programu  zasadnutia, nikto z poslancov nemal k navrhnutému 
programu pripomienky, poslanci pristúpili k schváleniu programu zasadnutia. 
 
Hlasovanie č.1:      
za:               5  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                            Klačanský, Peter Kohajda,  Lukáš Košťál 

proti :           0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Navrhnutý program 11. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
Prijaté Uznesenie č. 136 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
body návrhu programu zasadnutia v znení: 
      1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Prerokovanie zámeru obce Oponice prenajať majetok obce spôsobom hodným osobitného 

zreteľa 
6. Rôzne  
7. Záver 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Lukáša Košťála, členov : Petra Kohajdu 
a Vladimíra Klačanského  
Hlasovanie č. 2:                      
za:                 5  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda,  Lukáš Košťál  
proti :            0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
Uznesenie č. 137 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Lukáš  Košťál 
                                                 členovia:   Peter Kohajda 
            Vladimír Klačanský 
Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 136 a č.137. 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Mgr. Zdenku Belohorcovú a Mgr. Andreu Gálovú,  za 
zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  
Hlasovanie č. 3:                      
za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Lukáš Košťál 

proti :            0  poslancov   
zdržal sa:      0  poslancov        
Predseda návrhovej komisie Lukáš Košťál prečítal prijaté 
Uznesenie č. 138 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
overovateľov zápisnice:                 Mgr. Andrea Gálová 
                                                        Mgr. Zdenka Belohorcová 
              
zapisovateľka:             Gabriela Šišková                     
 
K bodu 5. Prerokovanie zámeru obce Oponice prenajať majetok obce spôsobom hodným 
osobitného zreteľa : 
Starosta obce informoval poslancov o zámere prenajať parcely vo vlastníctve obce, zámer bol 
vyvesený na internetovej stránke obce, VPP SPU s.r.o. má záujem vytvárať činnosti na parcelách 
v rámci projektu Podpora prvkov zelenej infraštruktúry v obci Oponice, jedná sa o tri parcely za 
družstvom, sú to tie močiare, ktoré sú tam a tri parcely smerom k okálu, kde by došlo k vypíleniu 
starých čerešní, vysadili by tam lipy, o ktoré by sa starali počas doby prenájmu.  
Mgr. Andrea Gálova podotkla, že keď chce VPP SPU s.r.o. . získať na uvedené priestory dotáciu, 
musí si ich prenajať. Zástupca VPP prisľúbil, že pošle občanom po rozmnožení vizualizáciu úpravy 
parciel. Starosta vysvetlil, že sa jedná o prenájom na desať rokov, vzhľadom k tomu, že rok bude 
trvať príprava, tri roky sa bude projekt realizovať a päť rokov ho budú udržiavať a starať sa oň.  
 
Predseda návrhovej komisie  Lukáš Košťál  prečítal návrh na 
Uznesenie č. 139 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje   
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zámer prenajať parcely:  
1. registra C, č. 1362, výmera 8 308 m2, na liste vlastníctva 1268, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – ostatná plocha, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
    ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
2. registra C, č. 1363, výmera 24 553 m2, na liste vlastníctva 1268, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – ostatná plocha, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
    ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
3. registra C, č. 83, výmera 3 899 m2, na liste vlastníctva 1268, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, umiestnený mimo zastavaného územia obce      
    Oponice, ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
4. registra C, č. 851, výmera 2 076 m2, na liste vlastníctva 1268, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – ostatná plocha, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
    ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
5. registra C, č. 853, výmera 2 674 m2, na liste vlastníctva 1268, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – ostatná plocha, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
    ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
6. registra C, č. 1361, výmera 2 685 m2, na liste vlastníctva 360, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
    druh pozemku – vodná plocha, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
    ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice 
 
Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. 
Kolíňany, Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO: 36553069 využitím § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
  
Hlasovanie č. 5                      
za:                   5  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                      Klačanský, Peter Kohajda, Lukáš Košťál 

proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
       
K bodu 6 Rôzne 
Starosta obce informoval, že obec dostala súhlas od vlastníka pekárne na vstup, aby sa mohli 
odstrániť dva rozhlasové stĺpy, v blízkej budúcnosti  budú odstránené,  
Ďalej informoval ohľadom projektov – boli požiadané úrady o stanoviská k prechodu pre chodcov 
a vybudovaniu chodníka pri pánovi Ondrišovi, ešte sa čaká na stanovisko NSK, druhý projekt sa 
týka vybudovania spomaľovacích prahov pri základnej škole, stanovisko Polície SR už máme, 
súhlasia, ale na ceste bude musieť byť uzávera, spomaľovacie prahy nebudú môcť byť betónové, ale 
osadené priamo na asfalte.  
Starosta obce Mgr, Milan Gál ďalej informoval o tom, že sa zúčastnil váženia komunálneho odpadu 
pri jeho zbere počas troch dní – 21.1., 4.2., 18.2, váha bola 3 520 kg, 4 060 kg, a 4 000 kg, množstvá 
boli porovnané s množstvami na faktúrach za minulý rok, ktoré boli od 5 do 7 ton. Uskutočníme ešte 
jedno váženie v najbližší  utorok, potom sa spraví jedno váženie raz za pol roka , na základe toho 
potom bude Envigeos vystavovať faktúry. Výsledok sa dozviete všetci v decembri.   
Starosta poďakoval poslancom OZ Mgr. Gálovej, Mgr. Belohorcovej, poslancom Petrovi Kohajdovi, 
Milanovi Žitňanskému, Lukášovi Košťálovi a zamestnancom obce pani Kunkelovej a Zacharovej za 
prípravu a organizáciu fašiangového podujatia. Prisľúbil, že o rok vo februári bude posedenie ešte 
lepšie zorganizované,  verí, že príde ešte viacej ľudí.  
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Starosta informoval o tom, že zberné nádoby na papier budú rozdané do každej domácnosti, 
momentálne sa čaká na stanovisko OZV. Na cintoríne boli pridané dva nové kontajnery na sklo 
a plasty.  
Poslanec Peter Kohajda sa spýtal, že keď sa teraz  znížilo množstvo odpadu podľa váženia, či sa 
zníži i poplatok za komunálny odpad.  
Starosta odpovedal, že poplatok sa nemôže znížiť, lebo stúpol poplatok za skládkovanie odpadu na 
skládke, dôkladnou separáciou sa nemusí poplatok za komunálny odpad zvýšiť, uvidíme to na konci 
roka. Zároveň sa obrátil na poslancov s otázkou, či niekde neevidujú  čierne skládky. Poslanci sa 
vyjadrili, že o skládkach nevedia nič. 
Do rôzneho sa prihlásila Mgr. Gálová, ktorá informovala prítomných, že kuchyňa je v havarijnom 
stave, že treba  pripraviť rozpočtové opatrenie, vyčleniť 4 000  €, za ktoré by sa kúpila chladnička, 
umývačka riadu, vymenili by sa vrchné dosky na stoloch, dokúpili by sa taniere, poháre, lebo je 
predpoklad, že sa bude robiť tento rok  viacej akcií, takýto stav kuchyne je nevyhovujúci, tiež 
občania si priestory požičiavajú, akcie poriada i Jednota dôchodcov.  
Do rôzneho sa prihlásil prítomný poslanec Obecného zastupiteľstva v Súlovciach – JUDr. Ján Hodál, 
ktorý sa obrátil na poslancov s prosbou, že či by bolo možné začať budovať kanalizáciu prednostne 
na Súlovskej ulici, aby aj oni v Súlovciach mohli budovať svoju kanalizáciu a napojiť sa na ňu, tak 
ako bolo dohodnuté, keď spoločne obidve obce budovali ČOV. Zároveň vyslovil názor, že by bolo 
dobré uskutočniť spoločné stretnutie poslancov obidvoch obcí.   
Starosta obce vysvetli, že všetko záleží od toho, či obec dostane na budovanie kanalizácie financie, 
žiadosť na Enviromentálny fond bola podaná, jedná sa o časť od pána Nováka smerom ku malému 
kaštieľu, čo je smerom na Súlovce. Starosta obce  a poslanci sa vyjadrili, že sa spoločnému stretnutiu 
nebránia, treba len dohodnúť termín, ktorý bude obidvom stranám vyhovovať.  
Prihlásila sa občianka pani Kováčová, ktorá vyjadrila názor, že bolo by dobré zaobstarať nový 
traktor a fekál, lebo  sú v dezolátnom stave a budú sa využívať pokiaľ nebude v celej obci 
kanalizácia.  
Starosta vysvetlil, že je  v pláne  zaobstarať traktor a fekál formou dotácie z Environmentálneho 
fondu, tento rok bola podaná žiadosť  na mulčovač, štiepkovač, kompostéry, na rok požiadame 
o traktor a fekál, zatiaľ môžeme cisternu aspoň natrieť.  
 
K bodu 7 Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie  ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o   19  hod a 5 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  05.03.2020 

 

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

Overovatelia:  
 

Mgr. Andrea Gálová                               ..........................................          

 

Mgr. Zdenka Belohorcová                       .........................................      

 

                                                                                           

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

                                                               Mgr. Milan Gál  starosta obce 

 


