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Z á p i s n i c a 

 z 13.  zasadnutia OZ v Oponiciach - riadneho, konaného dňa 14.09.2016  

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

 

 

     Riadne zasadnutie OZ bolo zvolané starostom obce Petrom Markom, pozvánkami. 

Zasadnutia  sa zúčastnili   poslanci podľa prezenčnej listiny, okrem zástupcu starostu pána 

Stanislava Košťála, Petra Matejáka, ktorý sa ospravedlnil (pracovne zaneprázdnený)  a Jozefa 

Kohajdu, ktorý sa telefonicky ospravedlnil, je hospitalizovaný v nemocnici.  

 

 

 1.   Otvorenie 

     Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Peter Marko. Privítal všetkých prítomných 

občanov,  poslancov OZ a pracovníkov obce. Oboznámil všetkých prítomných 

s programom zasadnutia.  

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 12 bodov.    

Program:             

             1. Otvorenie 

             2. Schválenie programu 

             3. Voľba návrhovej komisie 

             4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

             5. Kontrola plnenia uznesení 

             6. Prerokovanie ţiadosti p. Lukniša o odkúpenie obecného pozemku 

             7. Prerokovanie správy audítora 

             8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

             9. Prerokovanie moţnosti otvorenie Územného plánu Obce Oponice v rozsahu zmien          

                 a doplnkov 

           10. Rôzne 

           11. Diskusia 

             12. Záver  

            Je v tvare v akom ho dostali poslanci, spýtal sa či má niekto niečo na doplnenie. 

Nikto. Dal hlasovať za prednesený program. 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdrţal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne program schválili ako uznesenie č. 134 

 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Ladislava Baleja,  

za členov Antona Fabiana a  Michala Geršiho. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto. 

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

135 v znení OZ schvaľuje:   Návrhovú komisiu  v zloţení  :  -     predseda  Ladislav Balej,   

                                                                                                       člen Anton Fabian,  

                                                                                                               Michal Gerši 

       Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdrţal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrhovú komisiu schválili   
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 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov   Antona Vargu  a Ladislava 

Baleja. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú. Starosta dal hlasovať za 

znenie uznesenia č.136   OZ berie na vedomie  overovateľov zápisnice: Anton  Varga,  

                                                                                                                    Ladislav Balej,   

                                                                                          zapisovateľka:  Zuzana  Geršiová  

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdrţal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne vzali na vedomie určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.   

 

 

     5. Kontrola plnenia uznesení 
          Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce. Predniesol uznesenia od čísla 118 

do čísla 133, ktoré boli splnené.  Starosta sa pristavil pri uznesení č. 128, kde bol 

schválený predaj časti parcely 283/1 v areáli bývalého druţstva zákonným spôsobom. Oslovil 

znalca a geodetov na vypracovanie geometrického plánu na túto parcelu, zatiaľ tieto úkony 

nie sú sfinalizované po ich obdrţaní  bude pokračovať. Tieţ sa pristavil pri  uznesení č. 131 

schválenie VZN č. 1/2016 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, kde informoval, ţe sme mali 

kontrolu z prokuratúry na opatrovateľskú sluţbu, kde výkon je viac-menej v poriadku, ale 

budeme musieť opraviť VZN , kde nám figurujú ešte niektoré §,  ktoré boli uţ novelizované, 

tak aby bolo v súlade so zákonom. Uvedené urobíme po oficiálnom obdrţaní protestu 

prokurátora. Starosta  vyzval poslanca Baleja, aby predniesol návrh na uznesenie. Poslanec 

Balej predniesol návrh uznesenia č. 137-  Obecné zastupiteľstvo obce Oponice berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom obce 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdrţal sa: nikto 

     Poslanci jednohlasne vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 

 

6. Prerokovanie žiadosti pána Lukniša o odkúpenie obecného pozemku 
                     Starosta prečítal ţiadosť pána Lukniša, ktorá je prílohou č.1 tejto zápisnice. Jedná sa 

o parcelu, ktorá nemá zaloţený list vlastníctva, ale jedná sa vlastne o parcelu, ktorú chce 

odkúpiť i pán Andel a OZ na minulom zasadnutí súhlasilo s predajom časti tohto pozemku. 

V prípade pána Lukniša ide o ďalšiu časť tohto pozemku, ktorú pán Lukniš vlastne uţíva. 

Keďţe pán Lukniš podal túto ţiadosť v auguste a starosta v tomto čase zadávala ţiadosť    

na geometrický plán poopravil ju teda aj o túto časť pozemku, ak     sa poslanci rozhodnú 

predať túto časť, aby to bolo pripravené. Poslanci ak sa rozhodnú predať tieto pozemky, 

budú sa aj rozhodovať akou formou, respektíve či bude môcť byť pouţité i formou 

osobitného  zreteľa, bude sa to musieť odkonzultovať  s právnikom  samozrejme prejsť 

celým procesom zverejnenia, odsúhlasenia, nadobudnutia právoplatnosti. Momentálne        

to poslanci zrejme len zoberú na vedomie, nemôţu schváliť, ţe jemu sa to predá, pretoţe 

budeme musieť ešte vyriešiť, či to bude moţné ísť cestou osobitného zreteľa.  

           - poslanec Ladislav Balej  povedal, ţe tam zrejme bude musieť byť vyhlásená verejná súťaţ 

           - starosta odpovedal, ţe je to jedna z moţností, ale ak by to bolo moţné predať formou 

osobitného zreteľa, vtedy sa poslanci nemusia drţať ceny znaleckého posudku, lebo OZ je 

orgán, ktorý rozhoduje, ale to je len do budúcna informácia, lebo najprv musí byť 

geometrický plán, potom znalecký posudok a potom v rámci ďalšieho zasadnutia sa bude 

toto riešiť, ak je teda vôľa zastupiteľstva túto  časť pozemku predať 



 

 

4 

- poslanec Ladislav Balej sa vyjadril, ţe si myslí ţe by mal dostať túto moţnosť, aj tak to uţ 

roky uţíva, asi by sme mali starostovi odporučiť tak ako v prípade ţiadosti pána Andela 

zákonnou formou - pripraviť geometrický plán, znalecký posudok a dať mu moţnosť 

odkúpenia 

- poslanec Anton Fabian sa vyjadril, ţe sa jedná len o taký pásik, ktorý pre niekoho iného 

nemá význam 

- poslanec Michal Gerši sa spýtal, koľko máme ešte takýchto pásikov, či vieme 

- starosta odpovedal, ţe väčšina týchto  pozemkov  ktoré máme sa v rámci pozemkových 

úprav  stali cestami, ktoré sú prístupom k pozemkom v extraviláne, nie je ich veľa. Takých 

ktoré nie sú cestami je ešte menej.  V tomto prípade obecná cesta v rámci pozemkových úprav 

vedie popri druţstve za pozemky čo sú Piterkoví a vlastne aţ po Milana Gála, tak aby sa 

napojila na hlavnú cestu. Väčšina obecných pozemkov sa vlastne po scelovaní parciel stala 

cestami, tak aby sa ľudia mohli dostať k svojím pozemkom. 

Starosta teda dal hlasovať, či sú poslanci za odpredaj časti pozemku, ktorú má teraz v uţívaní 

pán Lukniš. Všetci poslanci boli  za. Poţiadal poslanca Ladislava Baleja, aby predniesol  

návrh uznesenia č. 138 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice  

a)  berie na vedomie  ţiadosť o odkúpenie pozemku doručenú p. Luknišom 

b)  schvaľuje prodaj časti parcely 283/1,  ktorú má v uţívaní p. Lukniš zákonným spôsobom 

c)   odporúča starostovi obce pripraviť podklady pre predaj pozemku zákonným spôsobom 

      a starosta dal hlasovať za znenie uznesenia . 

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

   Zdrţal sa: nikto 

Konštatoval, ţe návrh bol jednohlasne prijatý 

 

7. Prerokovanie správy audítora 

Starosta prečítal výrok audítora, zo správy audítora o overení účtovnej závierky          

k 31.12.215. Správu audítora dostali poslanci spolu s pozvánkami a je   prílohou č.2 tejto 

zápisnice. poslanec Ladislav Balej predniesol návrh uznesenia č. 139 v znení  Obecné 

zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2015. Starosta dal hlasovať za prednesený návrh 

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

   Zdrţal sa: nikto 

Skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

            Starosta oznámil, ţe si musíme splniť zákonnú povinnosť, vyhlásiť voľbu hlavného 

kontrolóra. Jedným uznesením bude schválený úväzok hlavného kontrolóra a druhým 

uznesením podmienky voľby hlavného kontrolóra a náleţitosti prihlášky. Starosta sa spýtal, či 

chcú poslanci zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra. Nechceli. Predniesol teda návrh uznesenia 

č. 140 v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra    

vo výške 10%, dal hlasovať za prednesený návrh 

     Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

   Zdrţal sa: nikto 

Skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

K podmienkam voľby hlavného kontrolóra obce a náleţitosti prihlášky  starosta povedal ţe je 

to vlastne to isté ako predošlý raz. Dal hlasovať za návrh uznesenia v znení Obecné 
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zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje podmienky voľby hlavného kontrolóra obce a 

náleţitosti prihlášky: 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou 

2. Náleţitosti 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 

- profesijný ţivotopis 

- 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 14.10.2016 do 12.00 hod. 

V prípade  osobného doručenia ju odovzdá v podateľni Obecného úradu Oponice.  

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené poţiadavky na výkon funkcie  a včas podá prihlášku 

so všetkými náleţitosťami  bude zaradený ako kandidát na  voľbu hlavného kontrolóra 

v súlade s § 18 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Deň nástupu do zamestnania : 01.11.2016 

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, ktorí získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje ţrebom.  

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním dňa 20.10.2016  

na zasadnutí OZ v Oponiciach. 

      Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

   Zdrţal sa: nikto 

Skonštatoval, ţe uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

 

          9.  Prerokovanie možnosti otvorenie Územného plánu Obce Oponice v rozsahu 

zmien  a doplnkov 

Starosta predniesol plán zmeny územného plánu obce, ide hlavne o to aby sme uspokojili 

potreby obce a to z dvoch hľadísk. 1. hľadisko je vybudovanie hromadnej bytovej výstavby, 

keďţe je tu moţnosť získať financie z fondu rozvoja bývania, samozrejme pokiaľ bude 

záujem zo strany obyvateľov. To, ţe sa to schváli neznamená, ţe sa to hneď musí začať aj 

robiť, je to príprava a taký základný krok, bez ktorého nemôţeme urobiť druhý. jedná sa        

o parcelu pri výjazde z obce smerom na Nitru po pravej strane je cca 10 ha obecného 



 

 

6 

pozemku. Tam by sa dali vybudovať bytovky či uţ 4bytovky alebo 6bytovky to bude záleţať 

od poţiadavky a v tej časti pozemku, ktorá je vedľa cesty smerom k rieke nejakých 230-250 

metrov v tom rohu pozemku, aby to nebolo hneď pri vstupe do obce, tam by sme mohli 

vyčleniť zberný dvor. Ţiadalo by sa samozrejme aj o vybudovanie nejakej infraštruktúry ale 

na jestvujúcej ceste je to trochu ľahšie. Ide o to aby to bolo bezpečnejšie pre peších alebo        

z káričkou pretoţe dĺţka toho  je nejakých 500 metrov, čo by bolo pre obec nákladné 

vybudovať tam nejaký chodník pre peších, takţe by sme sa zaujímali o nejaké výzvy, ktoré 

budú vyhlásené  z ministerstva ţivotného prostredia na vybudovanie zberných dvorov            

a v rámci toho i o nejakú komunálnu techniku. Eventuálne by sa mohlo stať, ţe ľudia   by tam 

pešo ani nemuseli chodiť, ţe by sme to vedeli zváţať touto novou technikou. Ak by tieto veci 

vyšli, boli pre obec iba prínosom, lebo kaţdý nový človek sú nové peniaze nové dane, nové 

peniaze do školskej jedálne, škôlky, školy do obchodov, ktoré tu majú súkromníci aj väčšie 

podniky, takţe to nie je stratový ťah, keby sme si v rámci zmien a doplnkov toto pripravili. 

- O ďalšiu lokalitu poţiadal pán Petrík, ktorý sa chce aj finančne   podieľať na územnom 

pláne, čo bude aj predmetom zmluvného vzťahu, aby sme si boli istý, ţe dôjde k plneniu. Ide 

o parcelu okolo včelína, ktorej je majiteľom. Poţiadal si o otvorenie, chcel by tam realizovať 

individuálnu bytovú výstavbu. Iné lokality sa otvárať nebudú, takţe obyvatelia sa nemusia 

obávať, ţe by sa v rámci tých lokalít, ktoré boli schvaľované v územnom pláne niečo menilo. 

Nikto o nič nepríde, budú sa riešiť len tieto dve lokality, aby nás to nestalo toľko peňazí a aby 

sme to mali aj rýchlejšie spravené. Ak nestihneme tento rok, tak o rok poţiadať o financie     

na obecné byty. To uţ na základe verejnej diskusie by sme sa dohodli do čoho by sme išli, 

nemusia byť veľké bytovky, ťahať ich zbytočne do výšky, priestoru je tam dosť, ale to bude 

aţ krok dva, tri ..päť a viac..., teraz  krok číslo 1 je toto.  Dal slovo poslancom, aby                

sa vyjadrili k návrhu, ktorý  prezentoval. Nemalo by to presiahnuť 4-5 tisíc eur s DPH, 

poslanci môţu aj vyčleniť koľko, len aby sme vedeli potom nájsť projektanta, ktorý by sa     

do tej sumy zmestil. Časť z toho nám  uhradí pán Petrík. 

- poslanec Ladislav Balej sa spýtal, či je pán Petrík prítomný, starosta odpovedal, ţe nie 

- pán Kováč Miloš sa spýtal, či keď pán Petrík tam chce postaviť niekoľko domov, jak je to 

tam so sieťou. Odpovedal starosta, ţe  to nevie, ale kaţdopádne, keby sa tam územný plán  

robil tak, ţe tam by bola IBV, tak sa musí automaticky urobiť aj územný plán v rozsahu  tých 

sietí, to by sa asi  nemohol on napojiť na jestvujúce, to by sa muselo prehodnotiť sieťarmi. 

Totiţto územný plán má všeobecnú a záväznú časť textovú a v rámci týchto textových častí sú 

aj  lokality v rámci všetkých sieťových častí popísané a sú tam aj riešené posudkovo rozvody 

plynu, vody... to všetko ten projektant zabezpečí. Takţe to všetko bude posúdené tak, aby to 

nemalo vplyv na ďalšie fungovanie obce. 

- poslanec Ladislav Balej sa vyjadril za seba, nepozná pána Petríka, ale  myslí si, ţe ak 

budeme otvárať územný plán, aby sme ho otvorili  len pre obec, aj keď si to treba premyslieť 

5000 je dosť 

- starosta  viac  to nebude a ak sa otvorí o lokalitu menej, tak to bude  lacnejšie, moţno to 

pôjde aj takým spôsobom, ţe by sme poţiadali ministerstvo výstavby o preplatenie, pokiaľ to 

bude v podmienkach súťaţných, ţe to bude vyfakturované aţ potom čo nám budú schválené 

peniaze,...čo nám aj samozrejme nemusia byť schválené, lebo to nie je nárok zo zákona, tak 

ţe by sme dostali neviem  či 95 % lebo 80% preplatených. To je na našom zváţení. Len 

dovtedy neviem či ho môţeme schvaľovať.      

- poslanec Ladislav Balej sa ďalej vyjadril, ţe dôleţité je riešiť zberný dvor, to je pre obec 

nevyhnutné, teraz ho máme na cudzích pozemkoch, ale prvý krok je ozaj otvoriť územný 

plán, bez toho sa nepohneme ďalej, bez toho nemôţeme robiť nič 

-  starosta sa ďalej vyjadril, ţe určite nepôjde hneď o pretransformovanie celej plochy 10 ha, 

tam sa vlastne bude meniť účel vyuţitia toho pozemku 
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- poslanec Ladislav Balej a vyjadril, ţe treba zistiť koľko sa bude platiť za vyňatie 

poľnohospodárskej pôdy, pretoţe to ide od bonity  a to bývajú pekné pálky a či obec nie je 

oslobodená od tohto poplatku 

- poslanec Anton Fabian sa vyjadril, ţe sa o tejto téme nebavia prvý raz a boli vtedy prítomní 

všetci poslanci, teraz sú tu štyria  a neviem či je rozumné, aby sme to štyria rozhodli, a je to 

háklivá vec, ide o poľnohospodársku pôdu, jediný problém je ţe tu nemáme zberný dvor        

a bytovky, veď sa robil prieskum a nebol aţ taký záujem 

- poslanec Ladislav Balej oponoval, ţe tu ide o to, ţe potrebujeme preklasifikovať nejaké 

pozemky na stavebné, lebo nemáme nič a keby nám aj niekto dal peniaze my nemáme taký 

pozemok, kde by sa to dalo realizovať, myslí si ţe by sme sa mali o to aspoň pokúsiť 

- starosta reagoval, ţe sa robil prieskum na byty len v rámci obce naposledy bolo asi 8 

záujemcov, ale nezverejňovalo sa to v ţiadnych periodikách ani v médiách lebo to vtedy 

nebolo aktuálne, ale zo skúseností vieme, ţe v susedných obciach bolo veľa záujemcov      

pod čiarou, byty sa v momente rozchytali či v Lefantovciach alebo na Nitrianskej Strede.    

Ak by sme  mali v územnom pláne hromadnú bytovú výstavbu, môţeme si záujem zistiť aj 

cez inzerát v Dnešku. A tieţ to neznamená, ţe to budeme hneď aj realizovať. Môţeme to 

realizovať aţ v momente, keď budeme mať dosť záujemcov, pretoţe to je podmienka           

pre štátny fond rozvoja bývania, aby sme mali obsadenú tú kapacitu, ktorú plánujeme 

postaviť. Keby sme tam chceli postaviť 6-bytovku, v podstate máme uţ kapacitu obsadenú     

z tých záujemcov, čo sme  mali. Keby sa robil prieskum len v rámci Topoľčianskeho okresu, 

ale on by bol aj za Nitriansky, lebo aj pre Nitriansky okres sme zaujímavý uţ len kvôli Land 

Roveru, podľa neho by sme to skúsiť mohli.   je moţne ţiadať peniaze aj na infraštruktúru je 

to v nejakom pomere k bytovkám alebo zastavanej plochy, to by sa spresnilo, keby sme        

do toho chceli isť. A aby sme sa neobávali nejakých neprispôsobivých občanov, 

zastupiteľstvo rozhoduje, komu bude obecný byt pridelený.  Dá sa to urobiť aj úplne inak, dá 

sa to predať developerom, ten si tam postaví bytovky aj si ich zafinancuje aj si ich obsadí        

a my získame peniaze za stavebný pozemok. Obec na tom prerobiť uţ nemôţe, to je jeho 

názor. Bol by rád, keby  sme sa prvým krokom vydali a potom čas ukáţe. 

 - poslanec Michal Gerši sa vyjadril, ţe zberný dvor je treba a čom sa týka bytov, bol by dobrý 

prieskum, treba dať do kaţdého domu papier, ktorý by vyplnili, mohli dopísať svoj názor           

následne zozbierať a budeme vidieť koľko percent je záujem, on inak osobne súhlasí, čo sa 

týka pána Petríka, nechápe ako by to tam bolo, lebo on má pozemok okolo včelína a včelín 

patrí VPP  

- starosta reagoval, ţe ak sa teraz poslanci rozhodnú to nechať na občanov, môţe sa urobiť 

anketa, len aby to nedopadlo ako s tým verejným osvetlením, ţe z 300 lístkov sa vrátil 

nejakých 70-80, ale aj to bola reprezentatívna vzorka, poslanci sú volení občanmi, mali by 

počúvať hlas občanov alebo rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

rozhodovať v prospech obce. Môţeme sa opýtať aj týchto občanov čo sú tu, aký majú názor, 

či by ste boli za bytovú výstavbu.  Občania skoro jednohlasne súhlasili. 

-  Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Ladislava Baleja, ktorý sa v úvode tohto bodu 

vyjadril za otvorenie jednej lokality ako za uznesenie č. 142 v znení Obecné zastupiteľstvo 

obce Oponice schvaľuje na základe  potrieb obce  vykonanie zmien a doplnkov č.1 územného 

plánu Oponice v tomto rozsahu:  

- lokalita č.1 obecný  pozemok popri ceste II/593 na výjazde z obce Oponice smerom na Nitru 

transformovať na HBV a priestor pre umiestnenie zberného dvora 

   za hlasovali: Ladislav Balej, Michal Gerši, Anton Varga 

   zdrţal sa : Anton Fabian 

   proti : nikto 

Starosta skonštatoval, ţe uznesenie bolo prijaté 
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 10.  Rôzne 

      - Starosta v rôznom všetkých pozval na akciu Stredovek na Oponickom hrade, ktorá 

bude 21. septembra. Plagáty uţ sú vyvesené. Je tam malá zmena, sprievod nepôjde cez 

okál, keďţe sa tam buduje. Medzizastavenie bude teda  po ceste   pod lesom, na hrade 

program štandardne ako býva, dúfa ţe bude dobré počasie 

      -  starosta informoval, ţe mal stretnutie s doktorom Geršim  a pánmi, ktorí pracujú 

okolo cezhraničnej spolupráce ohľadom malého kaštieľa, bude k tomu aj pracovné 

stretnutie s poslancami niekedy na budúci týţdeň, lebo prediskutoval s týmito pánmi aj 

projekt na opravu malého kaštieľa, ktorá bol vypracovaný ešte starostom Kobidom a bolo 

naň vydané i stavebné povolenie na rekonštrukciu malého kaštieľa s tým, ţe by sa muselo 

prerobiť kúrenie. Toto je len taká informácia pre prítomných, viac sa o tom poslanci 

dozvedia na tvare miesta a uvidí s či je vôľa do toho ísť. Tam by sa v rámci cezhraničnej 

spolupráce išlo do výzvy cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou. Obec by mala 

spoluúčasť 5 %, čo je minimálna spoluúčasť. Čiţe mohli by sme si zrekonštruovať kaštieľ 

povedzme za milión eur a vyšlo by nás to len 50 tisíc. 

      -  poslanec Ladislav Balej sa vyjadril, ţe to nie je málo, chceme robiť zberný dvor, 

dokončiť kanalizáciu a okrem toho to nie je len tak, treba tam nejaké podmienky 

dodrţiavať mať tam  zamestnaného človeka, to sú stále len náklady. 

      -  starosta  informoval prítomných, ţe sme jedna z mála obcí, ktorá zvláda tieto veci 

bez úveru, ale je to na poslancoch 

      -  poslanec Ladislav  Balej sa vyjadril, ţe sú tu potrebnejšie veci, treba radšej opraviť 

cestu 

      -   starosta zopakoval, ţe to dáva len do pozornosti, ţe sa nejde teraz o tom hlasovať 

 

   

      11.  Diskusia 

      -  pani Košťálová sa vyjadrila ohľadom farskej záhrady, aby sme vyzvali pána farára 

pokosiť farskú záhradu a ostrihať ţivý plot, fara sa zvalila a o záhradu sa nikto nestará, 

ţivý plot je taký, ţe nevidno ani dopravnú značku,  

- ďalej sa zaujímala koľko máme ľudí na verejnoprospešných prácach, starosta odpovedal, 

ţe 7 

- reagovala, ţe je to na hanbu dvaja kosia, dvaja by mohli hrabať alebo zametať chodníky, 

keď zomrela pani Kačinová to bol cintorín na hnus, suchú nepohrabanú trávu prerastala 

zelená, cintorín bol zarastený, mal by ich starosta isť pozrieť skontrolovať, len sa zašívajú     

a posledná vec starosta sľúbil ohľadom obecnej cesty, ţe nebudú chodiť veľké autá tade a 

stále chodia, keď prší nedá sa chodiť po chodníku, nedá sa chodiť po ceste, celá dedina je 

na hanbu 

- starosta reagoval, ţe ohľadom cintorína má pani Košťálová pravdu, on si to s chlapmi 

vidiskutoval, ţe to nebolo podľa jeho predstáv 

- pani Kováčová sa prihlásila ohľadom uličky, ţe ju treba poopilovať aj pokosiť v zime 

odhŕňať 

- pani Košťálová sa ohlásila aj ohľadom kontajnera na cintoríne , ţe tam ľudia hádţu aj 

iný odpad, či to na kamere nevidí, hádţu tam aj celé vrecia, tam sú aj staré koberce....., ţe 

by bolo lepšie dať ten kontajner inde                                        

- starosta reagoval, ţe má pripravené iné riešenie, ţe sa tam dajú normálne kryté 

kontajnery a budú sa vyváţať zarovno s komunálnym odpadom z domácností, niektorých 

ľudí si pomocou kamery dohľadal a riešil to s nimi, ale nemôţe kaţdý deň sledovať 

kameru na cintoríne spätne  24 hodín 
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- Pani Kováčová sa tieţ sťaţovala na verejnoprospešných pracovníkov, ţe len pijú a 

nerobia 

- starosta reagoval, ţe tí čo nafúkali uţ na verejnoprospešných prácach nepracujú, ďalšia 

vec je ţe poveril Juraja Šmatláka, za zodpovedného a ak to nezvláda bude to riešiť a 

zosobňovať, musia ho poslúchať a keď ho neposlúchnu má zavolať a on to pôjde riešiť, 

volal asi trikrát, starosta nemôţe byť pri nich celý deň 

-  ešte sa prihlásil pán Kopec ohľadom domov v záhradách 

-  starosta informoval, ţe v územnom pláne je , ţe majitelia v záhradách majú 

naplánovanú moţnosť individuálnej bytovej výstavby, sú tam navrhnuté aj komunikácie, 

ktoré sa ale budú môcť riešiť, aţ keď obec na to bude mať peniaze ide len o to, ţe si musí 

kaţdý inţinierske siete riešiť zatiaľ samostatne, jediná cesta, ktorá aj fyzicky je konča 

záhrad po pravej strane ulice smerom na Súlovce, je len poľná. No  obyvatelia, ktorí by 

mali záujem stavať môţu aj hneď nemajú prekáţku len to musia zatiaľ robiť na vlastné 

náklady, keby bola nejaká výzva na infraštruktúru určite by sme sa uchádzali.  

Viac sa nikto do diskusie neprihlásil. 

 

      12.  Záver 

 Starosta vyčerpal všetky body programu zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

V  Oponiciach   14. septembra 2016  

 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia :     Anton  Varga                      ................................. 

 

                            Ladislav  Balej                    ................................. 

 

 

Starosta obce :    Peter  Marko                        ................................ 

 


