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Zápisnica  
z 15 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 4.12. 2020.    
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní:              Mgr. Milan Gál, starosta obce 

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

  Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský 

Neprítomní:          Lukáš Košťál 

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. Stanovisko overovateľov zápisnice k zápisnici z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
7. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 
8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zavádza na území obce Oponice  

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce 
roky  

9. Schválenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č.9/2019 o zápise 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 

10. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 28.9.2020 pre 
občianske združenie OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE 

11. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 30.09.2020 pre 
Telovýchovnú jednotu Oponice 

12. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vydanie monografie O pamiatkach obce Oponice 
zo dňa 30.9.2020 Občianskemu združeniu APPONIANA 

13. Prerokovanie pohyblivej zložky odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v Oponiciach za 
rok 2020 ( svojim aktívnym prístupom zabezpečený riadny chod obce) 

14. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektronického dochádzkového systému pre 
zamestnancov obce Oponice. 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 2021 
16. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 
17. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
18. Rôzne 
19. 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 
šesť   poslancov a  OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 
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K bodu 2. Schválenie programu  
Starosta obce prečítal návrh programu  zasadnutia, prihlásil sa poslanec Miloš Kováč, ktorý dal 
návrh, aby bol bod č. 13  vyradený z programu zasadnutia. Starosta obce  dal poslancom schváliť 
hlasovaním  vyradenie bodu  č. 13 z programu. 
 
Hlasovanie č.1:      
za:                4 poslanci                   Mgr. Zdenka Belohorcová, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský  

                                                             Milan Žitňanský 

proti :           2 poslanci   Mgr. Andrea Gálová,  Peter Kohajda   
zdržal sa:      0 poslancov        
 
Bod č. 13 programu bol vyradený z programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce prečítal upravený  program 15. zasadnutia OZ,  zároveň vyzval poslancov, aby 
schválili upravený program  
Hlasovanie č.2:      
za:                4 poslanci                    Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                              Klačanský, Milan Žitňanský 

proti :            2 poslanci  Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda,   
zdržal sa:      0 poslancov        
Navrhnutý upravený program 15. zasadnutia OZ bol schválený. 
 
Prijaté Uznesenie č. 170 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
A. vyradenie bodu 13 z návrhu programu zasadnutia  
B. body návrhu programu zasadnutia s pozmeňujúcim návrhom  
      1.   Otvorenie 
      2.   Schválenie programu 
      3.   Voľba návrhovej komisie 

4.   Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Správa o plnení uznesení 
6. Stanovisko overovateľov zápisnice k zápisnici z posledného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 
7. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 
8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zavádza na území obce Oponice  
      miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce 
      roky  
9. Schválenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č.9/2019 o zápise 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 

10. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 28.9.2020 
pre občianske združenie OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE 

11. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 30.09.2020 
pre Telovýchovnú jednotu Oponice 

12. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vydanie monografie O pamiatkach obce 
Oponice zo dňa 30.9.2020 Občianskemu združeniu APPONIANA 

13. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektronického dochádzkového systému pre 
zamestnancov obce Oponice. 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 2021 
15. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 
16. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
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17. Rôzne 
18. Záver 
 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Miloša Kováča,  členov : Mgr. Zdenku 
Belohorcovú, Milana Žitňanského  
 
Hlasovanie č. 3:                      
za:                 6  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        
Návrh bol prijatý.  
 
Uznesenie č. 171 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:   Miloš Kováč 
                                                        členovia:   Milan Žitňanský 
                    Mgr. Zdenka Belohorcová             
Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 170 a č.171. 
 
K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 
Za overovateľov zápisnice starosta určil: Vladimíra Klačanského  a  Petra Kohajdu,  
za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  
 
Hlasovanie č. 4:                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti :            0  poslancov   
zdržal sa:      0  poslancov        
 
Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal prijaté 
Uznesenie č. 172 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
overovateľov zápisnice:                    Vladimír Klačanský 
                                                           Peter Kohajda 
              
zapisovateľka:                                    Gabriela Šišková                     
 
K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 
Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom prijatých uznesení na  14. zasadnutí OZ. 
Uznesenie č. 164 - architektonicko – historický výskum bol zrealizovaný, čakáme na dokumentáciu, 
Uznesenie č. 165 – dokumentácia z verejného obstarávania – projekt verejné priestranstvá v okolí 
kultúrneho domu bola zaslaná na PPA na kontrolu, 
Uznesenie č. 166 – žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bola podaná, finančné 
prostriedky  boli zaslané na náš účet, 
Uznesenie č. 168 – peňažné poukážky boli zakúpené  v Tescu v celkovej výške 3 110,- EUR, 
postupne sú roznášané dôchodcom a jubilantom 
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Predseda návrhovej komisie  Miloš Kováč  prečítal návrh na 
Uznesenie č. 173 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
berie na vedomie  
Správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce  Mgr. Milan Gál 
 
Hlasovanie č. 5                      
za:                   6  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti :      0 poslancov   
zdržal sa:      0 poslancov        
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu 6. Stanovisko overovateľov zápisnice k zápisnici z posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva : 
Starosta obce vyzval overovateľov zápisnice, aby predniesli svoje stanovisko k zápisnici  zo 14. 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Mgr. Andrea Gálová skonštatovala, že zápisnica bola spísaná 
v súlade s priebehom rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.10.2020.  
 
Predseda  návrhovej komisie  Miloš Kováč prečítal návrh na  
Uznesenie č. 174 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
berie na vedomie 
stanovisko overovateľov zápisnice z posledného zasadnutia OZ k zápisnici, že zápisnica bola spísaná 
v súlade s priebehom rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie č. 6                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý.  
       
K bodu 7 Schválenie všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi na území obce 
Oponice : 
Starosta oboznámil  s úpravou VZN oproti vyvesenému návrhu ( príloha č. 3 a – návrh, príloha č. 3 
b- schválené VZN ), všetky zmeny sú farebne vyznačené.  Nikto z poslancov nemal  k zmenám 
žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie VZN č. 5/2020 o nakladaní s odpadmi 
na území obce Oponice 
Hlasovanie č. 7                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       
             
VZN obce Oponice  č. 5/2020 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice bolo schválené 
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Predseda návrhovej komisie prečítal   
Uznesenie č. 175 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 
s pozmeňujúcimi návrhmi ako boli prednesené 
 
K bodu 8 Schválenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zavádza na území obce 
Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 
a nasledujúce roky : 
Starosta oboznámil s úpravou VZN oproti vyvesenému návrhu – do Článku 4 sa doplnil bod 2, 
ostatné sa posunuli, Článok 5 sa presunul do VZN č. 5/2020, v novom Článku 6 sa doplnil spôsob 
vrátenia poplatku za lístky, zníženie a odpustenie poplatku (príloha č.4 a – návrh , príloha č. 4 b – 
schválené VZN).  Nikto z poslancov nemal  pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu  

 
Hlasovanie č. 8                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020  bolo schválené. 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté  

Uznesenie č. 176 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a nasledujúce roky 
s pozmeňujúcimi návrhmi ako boli prednesené 
 
K bodu 9 Schválenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č.9/2019 
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice: 
Starosta obce oboznámil poslancov s dodatkom k VZN (príloha č. 5 - schválené VZN). Nikto 
z poslancov nemal pripomienky k dodatku k VZN. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie č. 9                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:             0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
 
Dodatok č. 1  k VZN č. 9/2019  bol schválený. 
 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté  

Uznesenie č. 177 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Oponice č. 9/2019 o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
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na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 
 
K bodu 10 Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 
28.9.2020 pre občianske združenie OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE : 
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou  občianskeho združenia  VETERÁN CAR CLUB 
APPONY – OPONICE o dotáciu ( príloha č. 6). 

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie  dotácie občianskemu združeniu VETERÁN 
CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 800,- EUR. 

 

Hlasovanie č. 10                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                        Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      

Dotácia vo výške 800,- EUR OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE bola  schválená. 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté  

Uznesenie č. 178 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 28.9.2020  
pre občianske združenie OZ VETERÁN CAR CLUB APPONY - OPONICE 

B. schvaľuje poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu pre občianske združenie OZ 
            VETERÁN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 800,- EUR 
 
K bodu 11 Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 
30.09.2020 pre Telovýchovnú jednotu Oponice : 
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou  Telovýchovnej jednoty Oponice  o dotáciu ( príloha 
č.7). 

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie  dotácie Telovýchovnej jednote Oponice vo 
výške 5 000,- EUR. 
Hlasovanie č. 11                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
 

Dotácia bola Telovýchovnej jednote Oponice vo výške 5 000,- EUR bola schválená. 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté  

Uznesenie č. 179 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 30.9.2020 pre 
Telovýchovnú jednotu Oponice 

B. schvaľuje poskytnutie  dotácie na podporu kultúry a športu pre Telovýchovnú jednotu 
Oponice vo výške 5 000,- EUR 

 
 
 



 8 

K bodu 12 Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vydanie monografie O pamiatkach 
obce Oponice zo dňa 30.9.2020 Občianskemu združeniu APPONIANA : 
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou  občianskeho združenia  APPONIANA o dotáciu ( 
príloha č.8 ) 

Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu za schválenie  dotácie Občianskenu združeniu APPONIANA 
vo výške 700,- EUR. 
 
Hlasovanie č. 12                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:             0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
Dotácia  Občianskemu združeniu APPONIANA  vo výške 700,- EUR bola schválená. 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté  

Uznesenie č. 180 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na vydanie monografie O pamiatkach obce 
Oponice zo dňa 30.9.20220 Občianskemu združeniu APPONIANA 

B. schvaľuje poskytnutie dotácie na vydanie monografie O pamiatkach obce Oponice zo 
dňa 30.9.2020 Občianskemu združeniu APPONIANA vo výške 700,- EUR 

 
K bodu 13 Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu elektronického dochádzkového 
systému pre zamestnancov obce Oponice : 
Starosta oboznámil poslancov so zámerom realizovať pre zamestnancov elektronický dochádzkový 
systém ( príloha  č. 9) , jedná sa o 3 tablety, licencia softvéru pre 25 zamestnancov, cena 1 743,61 
EUR. 

Poslanec Miloš Kováč sa vyslovil, že kvôli 25 zamestnancom sa zakúpenie dochádzkového systému 
neoplatí. Poslanec Milan Žitňanský  sa vyjadril,  že čiastka 1 700,- za dochádzkový systém je 
vysoká. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie realizácie elektronického dochádzkového 
systému vo výške  1743,61 EUR. 

 

Hlasovanie č. 13                      
za:                2  poslanci             Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda  

proti:            3  poslanci             Vladimír  Klačanský, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  

zdržal sa:      1 poslanec          Mgr. Zdenka Belohorcová 

 

Realizácia elektronického dochádzkového systému nebola schválená. Nebolo prijaté žiadne 
uznesenie. 

   
K bodu 14 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 2021 
Hlavná kontrolórka obce Oponice Mgr. Helena Paučírová  oboznámila poslancov  so svojim 
stanoviskom k návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 ( príloha č. 10). Nikto z poslancov nemal 
k stanovisku hlavnej kontrolórky žiadne pripomienky. 
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K bodu 15 Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 : 
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu na tok 2021 ( príloha č.11).  
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky. Predseda návrhovej komisie prečítal  návrh na  

Uznesenie č. 181 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Oponice k návrhu rozpočtu obce 
Oponice na rok 2021 

B. schvaľuje rozpočet obce Oponice na rok 2021 
C. berie na vedomie rozpočet obce Oponice na roky 2022 a 2023 

 
Hlasovanie č. 14                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
Návrh bol prijatý.  
 
K bodu 16 Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 5/2020 (príloha č. 12) 

Predseda návrhovej komisie prečítal  návrh na  

Uznesenie č. 182 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
 
Hlasovanie č. 13                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
Návrh bol prijatý.  
       
K bodu 9 Rôzne 
Starosta vysvetlil poslancom, že je potrebné na kabíny futbalového ihriska  nainštalovať kamerový 
systém ( 4 kamery, rekordér, a disk),   ktorého cena by bola 500 EUR.  Poslanci sa vyslovili, že 
kamerový systém na ihrisku je potrebný.  

Predseda návrhovej komisie prečítal  návrh na  

Uznesenie č. 183 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
schvaľuje 
použitie finančných prostriedkov vo výške 500,- EUR na nákup a inštaláciu kamerového systému, 
ktorý bude umiestnený na kabínach futbalového ihriska 
 
Hlasovanie č. 13                      
za:                6  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Miloš Kováč, Milan Žitňanský  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      
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Návrh bol prijatý.  
Prihlásila sa poslankyňa Mgr. Andrea Gálova, ktorá skonštatovala, že sú zriadené 2 komisie – 
Komisia na ochranu verejného záujmu a Komisia na ochranu verejného poriadku, bolo by potrebné, 
aby predsedovia zvolali do konca tohto roka zasadnutie komisie, aby sa spravil zápis o funkčnosti 
komisie.  
 
K bodu 10 Záver 
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť,   poslancom za spoluprácu v roku 2020, poprial všetkým 
veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o   20  hod a 5 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  9.12.2020 

 

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

                                                        

Overovatelia:  
 

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

 

Peter Kohajda                                 .........................................    dňa  .................................... 

 

 

Mgr. Milan Gál  starosta obce         .........................................   dňa ...................................... 

                                                                                                                  

 


