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Zápisnica  
z 13 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 31.07. 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. Správa o plnení uznesení 
6. Schválenie realizácie projektu „Priechod pre chodcov a chodník na ceste II/593“ 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 
8. Odstránenie formálnej chyby v uznesení č. 107 z 8.zasadnutia OZ v Oponiciach zo dňa 

11.11.2019 
9. Rôzne  
10. 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 13. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
Prijaté Uznesenie č. 147 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
body návrhu programu zasadnutia: 
      1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Správa o plnení uznesení 
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6. Schválenie realizácie projektu „Priechod pre chodcov a chodník na ceste II/593“ 
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 
8. Odstránenie formálnej chyby v uznesení č. 107 z 8.zasadnutia OZ v Oponiciach zo dňa 

11.11.2019 
9. Rôzne  
10. Záver 

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. 148 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Lukáš  Košťál 
                                                 členovia:   Peter Kohajda 
            Vladimír Klačanský 
Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 147 a č.148. 
 
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. 149 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
berie na vedomie 
1.určenie overovateľov zápisnice:     Mgr. Zdenka Belohorcová 
                                                           Mgr. Andrea Gálová 
              
2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková                     
Predseda 
K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 
Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom prijatých uznesení na  12. zasadnutí OZ. 
Okná v spodnej triede v materskej škole sú vymenené, pracuje sa na radiátoroch.  
Predseda návrhovej komisie  Lukáš Košťál  prečítal návrh na 
Uznesenie č. 150 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
berie na vedomie  
Správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce  Mgr. Milan Gál 
Hlasovanie č. 4                      
za:                   5  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                      Klačanský, Peter Kohajda, Lukáš Košťál 
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proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Schválenie realizácie projektu „Priechod pre chodcov a chodník na ceste II/593“ : 
Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že by sa mal vybudovať priechod pre chodcov 
a chodník pred domami  č.  1 a 2, na pravej strane smerom na Nitru, podklady sú pripravené, siete sú 
vytýčené, všetko závisí od poslancov, či to schvália. Poslanci nemali žiadnu pripomienku. Predseda  
návrhovej komisie  Lukáš Košťál prečítal návrh na  
Uznesenie č. 151 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

 
A. realizáciu projektu „Priechod pre chodcov a chodník na ceste II/593“ 
B. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 500 EUR na realizáciu 

projektu „Priechod pre chodcov a chodník na ceste II/593“ 
C. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vyhotovenie projektovej 

dokumentácie a vyjadrenia vo výške 257 EUR 
 
Hlasovanie č. 5                      
za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý.  
       
K bodu 7 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 
Starosta oboznámil poslancov s RO č. 3/2020 ( príloha č. 3) , ktoré predstavuje úpravu rozpočtu, 
ktorú schválili predchádzajúcim uznesením. Nikto z poslancov nemal pripomienky 
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  
Uznesenie č. 152 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

 
rozpočtové opatrenie č. 3/2020 ako bolo prednesené 
 
Hlasovanie č. 6                      
za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                        Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý.  
 
K bodu 8 Odstránenie formálnej chyby v uznesení č. 107 z 8.zasadnutia OZ v Oponiciach zo 
dňa 11.11.2019 
Starosta oboznámil poslancov s  tým, že Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor prerušil 
konanie  Rozhodnutím V 1659/2020 zo dňa 6.7.2020 ( príloha č. 4 ) ohľadom zámeny pozemkov 
s VPP SPU s.r.o. Kolíňany, ktoré  sme zamieňali z dôvodu vybudovania zberného dvora. Kataster 
nám vytkol, že z uznesenia nie je zrejmé o ktorú parcelu sa jedná, lebo sme tam uviedli číslo parcely  
1493, ktorá bola v tom čase  celá parcela, my sme v uznesení uviedli, že zamieňame časť parcely, ale 
v zmluve aj v návrhu na vklad bola uvedená parcela č. 1493/2.  Starosta obce  ďalej vysvetlil, že sa 
jedná o opravu formálnej chyby. Keď  sa schvaľovala zámena, nebol na zamieňanú parcelu 
vypracovaný geometrický plán, jeho vypracovaním zamieňaná parcela dostala číslo 1493/2, ale  
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v uznesení je číslo  1493. Nakoľko rozhodnutie mali poslanci k dispozícii s pozvánkou pred 
konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva, nikto z poslancov nemal pripomienky.  

Predseda návrhovej komisie prečítal  návrh na  

Uznesenie č. 153 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 

A. prerokovalo rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor č.V1659/2020 
B. berie na vedomie rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor č.V1659/2020 
C. schvaľuje nové znenie  uznesenia č. 107 z 8.zasadnutia OZ v Oponiciach konaného dňa 

11.11.2019 nasledovne: 
 
Nové znenie uznesenia č.107 z 8. zasadnutia OZ v Oponiciach konaného dňa 11.11.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
 
zámenu pozemku, podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice, 
uvedenú a zakreslenú v geometrickom pláne na oddelenie pozemku p.č. 1493/2, č.151/2019, zo dňa 
29.11.2020, ktorý vyhotovil Ing. Július Kováč – GEOKO, Obchodná 2,    955 01 Topoľčany, ktorý 
bol úradne overený na Okresnom úrade v Topoľčanoch, katastrálnom odbore, Ing. Zuzanou 
Belianskou dňa 16.12.2019 pod číslom 907/2019, číslo 1493/2 s výmerou 11 536 m2, k. ú.  Oponice, 
obec Oponice, druh pozemku – orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, 
ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, za pozemok nachádzajúci sa 
na parcele registra C, č. 1385, liste vlastníctva 1261, výmery 11536 m2, k. ú. Oponice, obec 
Oponice, druh pozemku – orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice, ktorého 
vlastníkom je Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany, 951 
78 a to osobitným zreteľom, ktorým je plánované vybudovanie zberného dvora na parcele registra C, 
č. 1385, liste vlastníctva 1261, výmery 10000 m2, k. ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – 
orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice v súlade s územným plánom obce 
Oponice , zmeny a doplnky č.1(ďalej iba „UPN“). Prevod vlastníctva sa uskutoční na základe 
zámennej zmluvy bezodplatne.  
 
Hlasovanie č. 7                      
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 9 Rôzne 
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že na minulom zasadnutí OZ rozpočtovým opatrením č. 
2/2020 bolo schválených 20 000  € na okná, radiátory v materskej škole , vzhľadom k tomu, že sa 
hľadali najlacnejšie riešenia minulo sa 5 300  €, zostal tam ešte dostatok finančných prostriedkov. 
RÚVZ  so sídlom v Topoľčanoch uskutočnil  kontrolu  materskej školy, vytkol nám katastrofálny 
stav  v kuchyni, na chodbe,  treba  vymaľovať interiér materskej školy. Starosta vysvetlil poslancom, 
že maľovanie by sa realizovalo  z ušetrených peňazí, ktoré sa neminuli na okná a radiátory. Prihlásil 
sa poslanec Lukáš Košťál, ktorý navrhol, že ak sa do 20 000 € finančne zmestí,  aby sa tiež vymenil 
obklad a dlažba v kuchyni, ktoré sú poškodené.  
Predseda návrhovej komisie Lukáš Košťál prečítal  návrh na uznesenie  č. 154 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
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A. prerokovalo zápisnicu z kontroly RÚVZ sídlo Topoľčany zo dňa 26.6.2020 
B. schvaľuje  použitie finančných prostriedkov vyčlenených z rezervného fondu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2020 aj na vymaľovanie interiéru MŠ a výmenu obkladov a dlažby v kuchyni 
Hlasovanie č. 8                      
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.  
 
Starosta obce ďalej  oboznámil prítomných s tým, že od 1.1.2021 sa bude zberať biologicky 
rozložiteľný odpad, budú sa musieť zabezpečiť do domácností  nádoby na kuchynský odpad. 
Starosta obce vyslovil poďakovanie pánovi Ladislavovi Balejovi, ktorý daroval obci 3 nové 
umývadlá a čistiace prostriedky a Ing. Martinovi Medzanskému, že upravil zeleň okolo kultúrneho 
domu.  
Do rôzneho sa ďalej prihlásila poslankyňa Mgr. Gálová, ktorá  sa informovala na obecný cintorín, či 
by bolo možné urobiť inventúru hrobových miest, či by sa nemohli hrobové miesta,  o ktoré sa nikto 
nestará, nie sú udržiavané , nie je za ne zaplatené, zrušiť. 
Odpovedala Gabriela Šišková, ktorá vysvetlila, že pasportizácia hrobových miest bola riešená v roku 
2005-2006, kedy sa zisťoval nájomný vzťah k hrobom, robili sa nájomné zmluvy , platilo sa za 
hrobové miesta, hľadali sa nájomcovia - rodinní príslušníci k neznámym hrobom, nie všetky hroby  
boli vtedy vyriešené, lebo k niektorým sa počas 3-ročného obdobia nikto neprihlásil, vtedy sa 
rušenie hrobových miest, ktoré nemajú nájomcu, nedotiahlo do konca, nepristúpilo sa k rušeniu 
hrobových miest, lebo bol  dostatok nových miest.  
Starosta obce prisľúbil, že hrobové miesta, ktoré sú zarastené a o ktoré sa nikto nestará sa preveria 
a zrušia.  
 
K bodu 10 Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie  ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o   20  hod a 5 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  05.08.2020 

 

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

Overovatelia:  
 

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

 

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

 

                                                                                           

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

                                                               Mgr. Milan Gál  starosta obce 

 


