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zo 14.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 16.10.2020  

o 20. 00 hod. v kultúrnom dome v Oponiciach.  

 

 

 

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

na 09.10.2020 na 18,00 hod., no  neuskutočnilo sa nakoľko obecné zastupiteľstvo nebolo 

uznášania schopné pre nízku účasť poslancov, čo je doložené prezenčnou listinou z tohto dňa.  

Dvaja poslanci sa ospravedlnili pre PN a jeden sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť, 

jeden poslanec bol v karanténe.  

Zasadnutie starosta zvolal znova na 14.10.2020  na 18.00 hod. no opäť bola malá 

účasť poslancov a zasadnutie nebolo uznášania schopné, čo je doložené prezenčnou listinou.  

( Dvaja poslanci PN, jeden pracovne zaneprázdnený ).  

Zasadnutie starosta zvolal na 16.10.2020 na 20.00 hod. Tentokrát už bolo  uznášania 

schopné.  Účasť poslancov je doložená prezenčnou listinou. Poslanci Milan Žitňanský 

a Lukáš Košťál sa ospravedlnili pre práceneschopnosť. Na zasadnutí sa zúčastnili 3 občania. 

 

 

 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 19 bodov.    

Program:             

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba mandátovej komisie 

5. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

6. Prerokovanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

7. Prerokovanie zániku členstva v komisii na ochranu verejného záujmu 

8. Prerokovanie zániku členstva vo vyraďovacej komisii 

9. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach 

10. Určenie člena vyraďovacej komisie 

11. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia „Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

v Oponiciach“ 

12. Schválenie „Všeobecne záväzného nariadenia o užívaní verejnej kanalizácie, 

o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania 

odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Oponice“. 

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na II. Polrok2020. 

14. Schválenie realizácie projektu „Architektonicko – historický výskum a dokumentácia 

vykonaného výskumu“. 

15. Schválenie realizácie projektu  „Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu“ 
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16. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovanú ministerstvom financií (16104,00 eur) 

17. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

18. Rôzne 

19. Záver 

Uznesenie č. 155 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje body návrhu programu 

 

       Za: hlasovali všetci prítomní poslanci 

        Proti: nikto 

        Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh programu schválili  

 
  

 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Petra Kohajdu, členov 

Mgr. Andreu Gálovú a Mgr. Zdenku Belohorcovú 

Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto.  

 

 

            4. Voľba mandátovej komisie 

Do tejto komisie starosta navrhol rovnaké zloženie komisie ako v návrhovej komisii             

za predsedu Petra Kohajdu, členov Mgr. Andreu Gálovú a Mgr. Zdenku Belohorcovú 

Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto.  

Pristúpil  k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej  a mandátovej komisie 

ako uznesenia č.  156 v znení OZ v Oponiciach schvaľuje:    

Návrhovú komisiu  a mandátovú komisiu OZ v zložení  :  

           Predseda:  Peter Kohajda    

          členovia :  Mgr. Andrea Gálová  

                            Mgr. Zdenka Belohorcová 

                               

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrhovú a mandátovú komisiu schválili    

 

 

 5. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Mgr. Andreu Gálovú a Vladimíra 

Klačanského. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Návrh uznesenia č. 157 v znení  OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice:  Mgr. Andrea Gálová                  

a Vladimír Klačanský   

zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne schvaľuje určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
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          6.  Prerokovanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva 

          7.  Prerokovanie zániku členstva v komisii na ochranu verejného záujmu 

          8.  Prerokovanie zániku členstva vo vyraďovacej komisii 

   Starosta informoval, že spája body č.6,7,8. V podstate sa jedná o to, že poslancovi 

Stanislavovi Košťálovi 04.09.2020 zanikol mandát poslanca podľa § 25 ods-1 písm. g zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (nezúčastňoval sa zasadnutí 

OZ viac ako rok).  Príloha č.1  tejto zápisnice. Z toho istého dôvodu  mu zaniklo členstvo 

v komisii na ochranu verejného záujmu i členstvo vo vyraďovacej komisii. 

Návrh uznesenia č. 185 v znení OZ v Oponiciach berie na vedomie 

A. že dňom 4. septembra 2020 v súlade s ustanovením § 25 ods-1 písm. g zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva p. Stanislavovi Košťálovi 

B. že dňom 4. septembra 2020   zaniklo členstvo v komisii na ochranu verejného 

záujmu1 p. Stanislavovi Košťálovi ( čl. 7 ods. 5 písm. a ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení  

neskorších predpisov) 

C. že dňom 4. septembra 2020   zaniklo členstvo vo vyraďovacej komisii p. Stanislavovi 

Košťálovi 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali 

 

         9. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach 

         Starosta informoval, že podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Oponiciach 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018 sa náhradníkom 

do obecného zastupiteľstva v Oponiciach stal pán Miloš Kováč.  

- Miloš Kováč podpísal sľub poslanca obecného zastupiteľstva (príloha č.2 tejto 

zápisnice), ktorý predniesol starosta obce i čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu, 

ktorá by bola nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva (príloha č.3 

tejto zápisnice) 

- Predseda mandátovej komisie predniesol správu mandátovej komisie (príloha č. 4 tejto 

zápisnice) 

Návrh uznesenia č. 159 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

A. Nastúpenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach pána Miloša 

Kováča dňa 16.9.2020 

B. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach Miloša Kováča 

C. Správu mandátovej komisie 

 

 

     Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

          Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali 
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            10.  Určenie člena vyraďovacej komisie 

             Starosta navrhol za člena vyraďovacej komisie poslanca Miloša Kováča 

Návrh uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje člena vyraďovacej komisie 

pána Miloša Kováča 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

Po tomto bode sa poslanec Miloš Kováč ospravedlnil a opustil zasadnutie. (20:16 hod.) 

 

 

            11. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia „Rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva v Oponiciach“ 

            Starosta predniesol Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Oponiciach, ktorý 

bol riadne zverejnený mal k nemu pripomienky (príloha č.5 tejto zápisnice) 

Starosta dal hlasovať za VZN aj s úpravami.( príloha č.6 tejto zápisnice) 

Návrh uznesenia č.161 Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2020 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Oponiciach 

s pozmeňujúcimi návrhmi ako boli prednesené 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

 12. Schválenie „Všeobecne záväzného nariadenia o užívaní verejnej kanalizácie, 

o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania 

odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Oponice“. 

 Starosta predniesol VZN, ktoré bolo riadne zverejnené ( príloha č. 7 tejto zápisnice). 

Nikto nemal pripomienky. Návrh uznesenia č.161 Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o užívaní verejnej kanalizácie, o odpadových 

vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd 

a zneškodňovaní odpadových vôd  zo žúmp na území obce Oponice“ 

            

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

13. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na II. 

polrok 2020. 

         Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Mgr. H. Paučírovej, ktorá predniesla 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 (príloha č. 8 tejto zápisnice) 

Návrh uznesenia č.  163 v znení obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

           Za: hlasovali všetci poslanci 
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           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

14. Schválenie realizácie projektu „Architektonicko – historický výskum 

a dokumentácia vykonaného výskumu“. 

      Starosta  informoval poslancov a prítomných, že sa jedná  o výskum malého kaštieľa, 

na ktorý sme dostali z MK SR 5 500,00 eur spoluúčasť by tam bola 300,00 eur. Nikto nemal 

pripomienky. Na reštaurátorsky výskum sme financie nedostali. 

Návrh uznesenia č.  164 v znení obecné zastupiteľstvo obce Oponice  

A. berie na vedomie poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projekt 

Architektonicko – historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu vo výške 

5 500,00 eur. 

B. Schvaľuje realizáciu projektu „Architektonicko – historický výskum 

           a dokumentácia vykonaného výskumu“ a spoluúčasť obce Oponice vo výške 300,00        

           eur na projekte. 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

         15. Schválenie realizácie projektu  „Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho 

domu“ 

         Starosta informoval, že sa konečne podarilo zrealizovať verejné obstarávanie.   PPA 

poskytne  83 117,91 eur. Najnižšia ponúknutá cena bola 88 440,00 eur. Naša spoluúčasť by 

bola 5 322,09 eur. V prípade, že to OZ schváli, musí to ísť na kontrolu na PPA, to znamená, 

že realizácia by bola až v roku 2021. Máme na to dva roky. 

- Hlavná kontrolórka pripomenula, že by bolo dobré pred realizáciou projektu urobiť 

kanalizáciu, aby sa to potom nerozbíjalo. 

- Starosta, to je dobrá pripomienka 

Návrh uznesenia č.  165 v znení obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje 

A. realizáciu projektu „Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu“ 

B. spoluúčasť obce Oponice na projekte vo výške 5 322,09 eur 

  

  Za: hlasovali všetci poslanci 

  Proti: nikto 

  Zdržal sa: nikto 

  Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

16. Schválenie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku  

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovanú ministerstvom financií            

(16 104,00 eur). 

            Starosta informoval, že poslal poslancom aj link, kde si mohli bližšie  prečítať, že ide 

vlastne o výpomoc akýsi bezúročný úver, ktorý by sme začali splácať až od roku 2024 do 

2027, splátky by vychádzali na 330 eur mesačne 
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- Poslankyňa Mgr. Zdenka Belohorcová je presvedčená, že ich nepotrebujeme, treba ich 

minúť do konca tohto roka, celkovo je proti úverom, keby bolo niečo čo horí tak áno 

- Poslanec Peter Kohajda sa vyjadril, že on je zase za, pokiaľ tam nie je žiadny  úrok 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky je prílohou č. 9 tejto zápisnice 

Uznesenie č. 166 Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

A. Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

poskytovanú Ministerstvom financií vo výške 16 104,00 eur. 

B. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania zo dňa 2.10.2020 

Za: hlasovali poslanci Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda, Vladimír Klačanský    

proti: nikto                                                                                                                        

zdržal sa: Mgr. Zdenka Belohorcová                                               

 

17. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

O rozpočtovom opatrení informovala pracovníčka obce Zuzana Geršiová, rozpočtové 

opatrenie je prílohou č. 10 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 167 Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje                                  

A. rozpočtové opatrenie č. 4/2020   

B. použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 315,60 eur v súlade s rozpočtovým 

opatrením č.4 

  

  Za: hlasovali všetci poslanci 

  Proti: nikto 

  Zdržal sa: nikto 

  Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

18. Rôzne 

            V  tomto bode starosta informoval občanov  

- o stave realizácie oplotenia a osadení brány na detskom ihrisku  v ZŠ, počasie zastavilo 

ďalšie práce, má už aj pripravený prevádzkový poriadok detského ihriska 

- o pripravení žiadostí na Environmentálny fond na kanalizáciu na budúci rok časť od pána 

Nováka po Malý kaštieľ po hlavnej ceste 

- o zatekaní do ZŠ v časti sociálnych zariadení 

- o problémoch ČOV , teraz ako sú dažde, veľká pravdepodobnosť, že ľudia majú napojené aj 

dažďové odkvapy do kanalizácie, lebo je čistička veľmi plná a nemôže sa teda ťahať 

fekálom 

- o dotácii vo výške 1 300,00 eur z NSK na športové náradie „ Každý deň so športom “ 

-  o kuchynskom odpade, začali sme s čestnými prehláseniami, že domácnosti kompostujú 

dúfame, že dostaneme 100 % čestných prehlásení, aby sa nemusel zvyšovať poplatok       

za odpad a nakupovať kompostéry  

- spýtal sa či niekto má ešte niekto niečo 

- poslankyňa Mgr. Andrea Gálová navrhla keďže kvôli Covidu neboli žiadne spoločenské 

podujatia s dôchodcami dať dôchodcom nákupné poukážky v nejakej hodnote a deťom 

 narodeným v roku 2019  
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 Uznesenie č.168 v znení obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje zakúpenie nákupných 

      poukážok v Tescu pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Oponice v celkovej výške 

3500,00 eur 

1. jubilantom 70,75,80,85,90 rokov vo výške 30,00 eur 

2. ostatným dôchodcom vo veku od 65 rokov vrátane vo výške 20,00 eur na osobu 

3. rodičom detí, ktoré sa narodili v roku 2019 vo výške 30,00 eur na osobu 

 

  Za: hlasovali všetci poslanci 

  Proti: nikto 

  Zdržal sa: nikto 

  Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

- Prihlásil sa poslanec Peter Kohajda, ktorý sa poďakoval starostovi za doterajšiu prácu 

a navrhol zvýšiť starostovi plat o 10%, nikto nemal pripomienky, starosta sa spýtal kto je      

za prednesený návrh 

Za: hlasovali poslanci Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda, Vladimír Klačanský    

proti: nikto                                                                                                                        

zdržal sa: Mgr. Zdenka Belohorcová                                               

 

Návrh uznesenie č. 169  obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. prerokovalo návrh poslanca o zvýšenie platu starostu o 10% s účinnosťou od 1.10.2020 

B.  schvaľuje návrh poslanca obecného zastupiteľstva o zvýšení platu starostu o 10% 

s účinnosťou od1.10.2020 

 

Za: hlasovali poslanci Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda, Vladimír Klačanský         

proti: nikto                                                                                                                        

zdržal sa: Mgr. Zdenka Belohorcová                                               

Starosta sa spýtal či má niekto ešte nejakú pripomienku alebo návrh, nikto. 

            

      10.   Záver 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia :     Mgr. Andrea Gálová            ................................. dňa .................. 

                        

                            Vladimír Klačanský             ..................................dňa ................... 

 

 

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

 

 

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

 


