
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  12.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Oponiciach 15.05.2020 

 

 
 



 

 

2 

 

z 12.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 15.05.2020  

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. Ospravedlnila sa poslankyňa Mgr. 

Andrea Gálová, poslanec Stanislav Košťál nedal vedieť, že sa nezúčastní.  

 

 

 

 

 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 10 bodov.    

Program:             

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov (§ 36 

zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej choroby COVID -19) 

7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.2/2020. 

8. Schválenie prenájmu majetku obce Oponice spôsobom hodným osobitného zreteľa 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

       Za: hlasovali všetci prítomní poslanci 

        Proti: nikto 

        Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh programu schválili ako uznesenie č.140 
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 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Lukáša Košťála 

 členov Petra Kohajdu, Vladimíra Klačanského. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. 

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

141 v znení OZ schvaľuje:    

Návrhovú komisiu  v zložení  :  -     predseda  Lukáš Košťál    

                                                        člen Peter Kohajda, Vladimír Klačanský  

       

            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 Mgr. Zdenka Belohorcová 

a Milana Žitňanského. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Uznesenie č. 142 v znení  OZ berie na vedomie  overovateľov zápisnice:   

Mgr. Zdenku Belohorcovú, a Milana Žitňanského   

zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľa. 

 

 

 

          5. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2019 
   Starosta odovzdal slovo pracovníčke OcU Zuzane Geršiovej, ktorá v krátkosti 

informovala o návrhu Záverečného účtu obce Oponice za rok 2019, ktorý je prílohou č.1 tejto 

zápisnice. Potom odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá predniesla stanovisko 

k Návrhu záverečného účtu obce Oponice za rok 2019. Stanovisko je prílohou tejto zápisnice 

č.2 Nikto z poslancov nemal pripomienky, starosta požiadal predsedu návrhovej komisie , aby 

predniesol návrh uznesenia, ktorý ho predniesol v znení: uznesenie č. 143  OZ v Oponiciach 

A. Prerokovalo záverečný účet obce Oponice za rok 2019 

B. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Oponice k záverečnému účtu 

obce Oponice za rok 2019 

C. Schvaľuje celoročné hospodárenie obce Oponice za rok 2019 bez výhrad 

D. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 97 575,06 Eur. 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali 



 

 

4 

 

 

         6. Schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných 

výdavkov (§ 36 zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID -19) 

 Starosta informoval poslancov, že vláda v súvislosti s epidémiou  COVID -19 

schválila zákon, ktorým umožňuje obciam čerpať finančné prostriedky z rezervného fondu 

(RF) aj na bežné výdavky a nedôjde tým k porušeniu finančnej disciplíny. Táto možnosť 

čerpania je do 31.12.2021 a čerpanie RF  podlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu. Podľa 

doterajších informácií podielové dane nebudú v takej výške ako boli plánované, čiže obce si 

tento výpadok môžu vykryť z  RF. Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia, ktorý prečítal návrh uznesenia č. 144 v znení Obecné 

zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje úhradu bežných výdavkov z prostriedkov rezervného 

fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania do 31. decembra 2021 podľa 

§ 36 zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID -19. Starosta obce bude 

poslancov obce OZ o čerpaní finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných 

výdavkov informovať prostredníctvom mailu. 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

          Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali 

 

 

            7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.2/2020    

 Starosta odovzdal slovo pracovníčke obce Oponice, ktorá predniesla návrh 

rozpočtového opatrenia č. 2/2020, ktorý je prílohou č. 3 tejto zápisnice.  Starosta ešte 

vysvetlil, že nádoby na papier obec zakúpi, ale firma Elekos nám postupne každý rok bude 50 

nádob preplácať. Nikto nemal pripomienky požiadal predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu na uznesenie č. 145, ktorý ho predniesol v znení Obecné zastupiteľstvo 

v Oponiciach schvaľuje : A. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 ako bolo prednesené                 

B. Schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 46 136,-Eur                                                          

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

 

            8.  Schválenie prenájmu majetku obce Oponice spôsobom hodným osobitného 

zreteľa. 

           Starosta informoval prítomných, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválilo zámer 

prenájmu pozemkov za družstvom, pri Okáli... Teraz by malo dôjsť k schváleniu samotného 
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prenájmu. Nikto nemal pripomienky. Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

návrh uznesenia č. 146, ktorý je v znení OZ v Oponiciach schvaľuje prenájom parcely:  

1. registra C, č. 1362, výmera 8 308 m
2
, na liste vlastníctva 1268, k. ú. Oponice, obec 

Oponice, druh pozemku – ostatná plocha, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, 

ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice,  

2. registra C, č. 1363, výmera 24 553 m
2
, na liste vlastníctva 1268, k. ú. Oponice, obec 

Oponice, druh pozemku – ostatná plocha, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, 

ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice,  

3. registra C, č. 833, výmera 3 899 m
2
, na liste vlastníctva 1268, k. ú. Oponice, obec Oponice, 

druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, umiestený mimo zastavaného územia obce 

Oponice, ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice,  

4. registra C, č. 851, výmera 2 076 m
2
, na liste vlastníctva 1268, k. ú. Oponice, obec Oponice, 

druh pozemku – ostatná plocha, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, ktorého 

vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice,  

5. registra C, č. 853, výmera 2 674 m
2
, na liste vlastníctva 1268, k. ú. Oponice, obec Oponice, 

druh pozemku – ostatná plocha, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, ktorého 

vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, 

 6. registra C, č. 1361, výmera 2 685 m
2
, na liste vlastníctva 360, k. ú. Oponice, obec Oponice, 

druh pozemku – vodná plocha, umiestený 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, za podmienok uvedených v „Zámere prenájmu majetku obce“, ktorý 

schválilo obecné zastupiteľstvo v Oponiciach na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva     

v Oponiciach konanom dňa 28.2.2020 uznesením číslo 139.  

 

         

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

          Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

 

           9. Rôzne 

 V tomto bode starosta informoval občanov  

- o prekládke rozhlasu na námestí, na základe žiadosti majiteľa nehnuteľnosti  

- oprave nefunkčného rozhlasu medzi kostolom a malým kaštieľom,  

- o umiestnení dvoch nových reproduktorov (jeden smer Súlovce, jeden smer Dolné     

  Lefantovce)  

- o zakúpení a osadení dopravných značiek a spomaľovacích prahov medzi kostolom  

  a malým kaštieľom  

- o vzniknutých problémoch s vedením elektrickej energie na cintoríne  
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- o zámere realizovať bezbariérový prístup do domu kultúry a na námestí k prechodu          

   pre chodcov  

- prenosnej váhe na stavebný odpad, raz do mesiaca by sa bral od občanov 

- o odoslaných listoch na ministerstvo ŽP, ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré sa týkali 

   riešenia problému s Oponickým potokom a liste zaslanému ministrovi dopravy a výstavby 

   SR, týkajúci sa nečinnosti v súvislosti s projektom WIFI pre teba  

- o zaslanej žiadosti poskytnutie dotácie na riešenie havarijného stavu traktora  

- o neschválení žiadostí na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu – kanalizácia  

   II etapa a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy základnej školy  

- o projekte priechodu pre chodcov a a chodníku pri Ondrišovi 

- oznámil prítomným, že 7.6.2020 ak to podmienky v súvislosti s  koronavírusom dovolia by 

  obec zorganizovala Deň detí 

- o zápornej odpovedi Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Oponice na žiadosť o zahájenie  

   procesu prípadnej zámeny parciel v katastri Oponice 

- pani Kováčová v súvislosti  s odpoveďou RKC Farnosť Oponice poprosila, aby obec zistila 

  o akú sumu by išlo, ak by sa pozemok na cestu mal kúpiť, keď nesúhlasia so zámenou 

- informoval o otvorení účtu v Sl. sporiteľni, ktorý bude spravovať cenné papiere vodárenskej 

  spoločnosti 

- spýtal sa či niekto má ešte niečo 

- pani Šmatláková Zuzana upozornila na problém s vencami na cintoríne, nezmestia sa do 

kontajnera, keď je to plné kahancov 

 

            

      10.   Záver 

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

 

 

 

 

 

V  Oponiciach    

 

 

 

 

Overovatelia :     Mgr. Zdenka Belohorcová    ................................. 

                        

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

 

 

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

 

 

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

 


