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z 16.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 26.02.2021  

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

 

 

 

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

na 26.02.2021 na 18,00 hod. do domu kultúry v Oponiciach. Zasadnutia sa nezúčastnili dvaja 

poslanci Vladimír Klačanský a Milan Žitňanský. Účasť poslancov je doložená prezenčnou 

listinou.  

 

 

 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 aj webovej stránke obce. 

 

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 14 bodov.    

Program:             

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda, 

7.  Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o čase predaja v obchode  a času prevádzky 

služieb na území obce Oponice 

8. Oboznámenie poslancov OZ s petíciou občanov obce Oponice 

9. Prerokovanie žiadosti VPP SPU Kolíňany zo dňa 8.2.2021 

10. Oboznámenie so správou nezávislého audítora za rok 2019 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na I. polrok 2021. 

12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

13. Rôzne 

14. Záver 

Spýtal sa či má niekto pripomienky k program, nikto. 

 

 

Uznesenie č. 184 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 predsedníčku Mgr. Andreu 

Gálovú a  členov Petra Kohajdu  a Lukáša Košťála. Spýtal sa či má niekto iný návrh. Nikto.  
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Pristúpil  k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej   komisie ako uznesenia č.  185 

v znení OZ v Oponiciach schvaľuje:    

Návrhovú komisiu   komisiu OZ v zložení  :  

           Predseda:  Mgr. Andrea Gálová     

          členovia :  Peter Kohajda    

                            Lukáš Košťál    

                    

            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. Zdenku Belohorcovú 

a Miloša Kováča. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Návrh uznesenia č. 186 v znení  OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice:  Mgr. Zdenku 

Belohorcovú  a Miloša Kováča   

zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne schválili určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 

          5.  Správa o plnení uznesení 

          Správu predniesol starosta obce 

-Uznesenie č.168 zo 14. zasadnutia OZ v Oponiciach, kde schválilo  zakúpenie nákupných 

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

3 500,00 eur 

1. jubilantom 70,75,80,85,90,95 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 

Informoval, že poukážky boli zakúpené a rozdané ostali nám dve, kde sme sa viackrát 

nedozvonili, ale aj tie budú určite doručené. 

-Uznesenie č.183   kamerový systém kabíny TJ, ten bol zakúpený, je namontovaný aj funguje 

okrem jednej kamery   

Spýtal sa či má niekto pripomienky, alebo otázky, nikto dal predniesť  návrh uznesenia 

č. 187. Predsedníčka návrhovej komisie prečítala  návrh uznesenia v znení Obecné 

zastupiteľstvo obce Oponice berie na vedomie správu o plnení uznesení, ktorú 

predniesol starosta obce Oponice.  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

            Poslanci jednohlasne vzali správu o plnení uznesení na vedomie 
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          6.  Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda  

          Starosta informoval poslancov a prítomných, že návrh VZN bol riadne vyvesený          

na úradnej tabuli a webovej stránke obce a poslancom doručený z pozvánkou na zasadnutie, 

nikto  nepodal k predmetnému VZN písomne  ani ústne pripomienky. Spýtal sa poslancov či 

majú nejaké pripomienky, nikto, dal teda predniesť návrh uznesenia č. 188. Predsedníčka  

návrhovej komisie predniesla  návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.1/2021 o organizácii miestneho 

referenda 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za prijatie VZN č.1/2021 o organizácii miestneho 

referenda. VZN je prílohou č.1 tejto zápisnice. 

 

 

          7.  Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o čase predaja v obchode  a času 

prevádzky služieb na území obce Oponice 
 Starosta informoval poslancov a prítomných, že návrh VZN bol riadne vyvesený          

na úradnej tabuli a webovej stránke obce a poslancom doručený z pozvánkou na zasadnutie, 

nikto  nepodal k predmetnému VZN písomne  ani ústne pripomienky. Spýtal sa poslancov či 

majú nejaké pripomienky, nikto, dal teda predniesť návrh uznesenia č. 189. Predsedníčka  

návrhovej komisie predniesla  návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č.2/2021   o čase predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Oponice 

          

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za prijatie Všeobecne záväzného nariadenia               

č. 2/2021 o čase predaja v obchode  a času prevádzky služieb na území obce Oponice. VZN je 

prílohou č.2 tejto zápisnice. 

 

         8.  Oboznámenie poslancov OZ s petíciou občanov obce Oponice 
         Starosta informoval, že na OcU bola doručená petícia občanov zákonných zástupcov 

detí navštevujúcich Materskú školu v Oponiciach, ktorá bola proti noseniu rúšok detí v MŠ. 

Petícia bola doručená 17.12.2020  a bola adresovaná aj OZ, preto ju starosta predkladá.  

S pani riaditeľkou sa dohodli, že na ten jeden deň to už meniť nebude, potom už boli  sviatky. 

Petícia je prílohou č.3 tejto zápisnice . Vzhľadom k vývoju pandemickej situácie Covidu 19 

bola materská škola od začiatku roka nariadením vlády zatvorená a nebolo potrebné riešiť 

situáciu s rúškami.  Tiež  informoval  poslancov, že pani  riaditeľka  upustila  od povinnosti 

nosenia rúšok detí počas prevádzky v MŠ. Nikto nemal k tomuto bodu pripomienky. Starosta 

požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh 

uznesenia v znení  Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie informáciu starostu 

obce Mgr. Milana Gála o petícii predloženou rodičmi detí umiestnených v Materskej škole 

v Oponiciach v ktorej požadujú, aby deti v MŠ nenosili rúška. 

 

     Za: hlasovali všetci poslanci 
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           Proti: nikto  

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne zobrali na vedomie oboznámenie s petíciou.    

 

             9.  Prerokovanie žiadosti VPP SPU s. r. o., Kolíňany zo dňa 08.02.2021 

             Starosta informoval OZ o žiadosti VPP SPU s. r. o., Kolíňany doručenej 08.02.2021, 

ktorá je prílohou č.4 tejto zápisnice.  

- K predmetnému bodu sa vyjadril zástupca podniku VPP SPU s. r. o. Kolíňany Ing. 

Samuel Barantál PhD., ktorý vlastne ozrejmil prítomným obsah žiadosti  

- Tiež sa vyjadril Ladislav Balej, ktorý vlastní susednú nehnuteľnosť súhlasí                  

so žiadosťou, tí čo tade chodia nielenže vytvárajú cesty na ornej pôde, ale aj 

znečisťujú existujúcu obecnú cestu.   

- Poslanci sa vyjadrili, že nemajú problém s osadením rampy, ale tá musí byť osadená 

na hranici pozemku. 

-  Ladislav Balej zareagoval, že je tam potom potrebné zamerať presne hranice 

pozemku, ktoré dá urobiť na svoje náklady  

- Starosta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu 

Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo 

v Oponiciach : 

A. Prerokovalo žiadosť Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Kolíňany      

zo dňa 08.02.2021 

B. Schvaľuje umiestnenie rampy na obecnom pozemku v k. ú. Oponice, parcela 593/8 tak 

ako je to uvedené v žiadosti Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU 

Kolíňany (ďalej iba žiadateľ) zo dňa 08.02.2021. Žiadateľ je povinný rampu umiestniť 

na hranicu parciel 593/8 a 594/124 tak, že rampa bude fyzicky na parcele 593/8, 

zábrany zamedzujúce vstup z parcely 717 v k. ú. Oponice na parcelu 593/8 v k. ú. 

Oponice budú umiestnené na hranicu uvedených parciel tak, že zábrany budú fyzicky 

umiestnené na parcele 593/8 v k. ú. Oponice a zabezpečiť na svoje náklady 

a zabezpečiť kľúč od rampy pre všetkých užívateľov dotknutých pozemkov,               

na ktorých hospodária. Jeden kľúč bude uložený na obecnom úrade v Oponiciach.          

Na žiadosť obce Oponice, je povinný žiadateľ rampu odstrániť na svoje náklady do 30 

dní od doručenia písomnej žiadosti na odstránenie rampy žiadateľovi a uvedenú 

parcelu uviesť do pôvodného stavu. 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

            10. Oboznámenie so správou nezávislého audítora za rok 2019 
            So správou audítora účtovnej závierky obce Oponice za rok 2019 oboznámila 

prítomných pracovníčka OcU Oponice Zuzana Geršiová, správa je prílohou č. 5 tejto 

zápisnice. Poslanci nemali žiadne  pripomienky. Mgr. Andrea Gálová predniesla návrh 

uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie správu  nezávislého 

audítora za rok 2019 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 
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           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na I. polrok 2021. 
            Plán kontrolnej činnosti predniesla hlavná kontrolórka obce Oponice Mgr. Helena 

Paučírová. Plán je prílohou č. 6 tejto zápisnice.    

Návrh uznesenia    č. 193 v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. berie na vedomie  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021  

B. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 

predniesla Mgr. Andrea Gálová 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

         Starosta odovzdal slovo pracovníčke OcU Zuzane Geršiovej, ktorá predniesla 

rozpočtové opatrenie č. 1/2021. Opatrenie je prílohou č.7 tejto zápisnice Nikto nemal 

pripomienky. Návrh na uznesenie č. 194 predniesla predsedníčka návrhovej komisie v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje A. rozpočtové opatrenie č.1/2021, B. Použitie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Oponice na bežné a kapitálové výdavky 

v celkovej výške 13 946,53 eur 

      

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

13. Rôzne 
      V tomto bode starosta informoval o:  

- zoštiepkovaní konárov na zbernom dvore bolo tam 120 ton, štiepku odviezli, bude nás 

to stáť 1 975,20 eur 

- o miere separácie odpadu za rok 2020, je to necelých 35%, na základe toho môžeme 

požiadať o príspevok z environmentálneho fondu na separovanie 

- o detskom ihrisku na školskom dvore ZŠ, zakúpení kolotoča so sponzorských financií 

nadácie Volkwágen a potrebe zrealizovať ihrisko do konca apríla 2021 najlepšie       

cez firmu, niekoho domáceho, lebo v tomto období pandémie sa asi brigáda nedá robiť 

- o potrebe dokončenia prác na prístavbe kabín TJ z financií čo zostalo z 8 000,00 eur 

- o  odbornej úprave zelene námestia cez nejakého záhradníka 

- v rôznom sa prihlásili poslanci Lukáš Košťál príloha č.8, Peter Kohajda príloha č.9  

tejto zápisnice 

- starosta tiež informoval, že podal žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond aj         

na Základnú školu – rekonštrukciu, kde spadá aj strecha ZŠ, nezahŕňa časť                

od knižnice, do mája by sa malo rozhodnúť, čo sa týka zvyšnej časti budovy buď to 

dať dole, alebo zrekonštruovať 
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- Mgr. Gálová poznamenala, že sú to celkom pekné priestory, možno by to bolo dobré 

pre dôchodcov, keby sa to opravilo  

- Poslanec Kohajda sa spýtal či by nemohol byť zberný dvor otvorený jeden deň 

v týždni aj po obede, starosta odpovedal, že na to sa musí spýtať pracovníka, lebo 

niekto tam musí byť 

- Poslankyňa Mgr. Gálová mala pripomienky, ktoré sú prílohou  č. 10 tejto zápisnice   

- Starosta hovoril aj o zámere opraviť obecnú cestu a chodník pri bytovkách, zapojil by 

do toho Lesy SR aj VPP pri SPU s. r. o. Kolíňany a tiež o zámere urobiť chodník 

povedľa areálu MŠ a vymeniť tú hornú bránu 

- Starosta uvažuje tiež o odmontovaní každého druhého svetla zrekonštruovaného 

verejného osvetlenia a dať na tú časť obce kde ešte nie sú nové lampy  

- Poslankyňa Mgr. Andrea Gálová informovala že, rozmýšľa o vzdaní sa členstva 

v komisii na ochranu verejného záujmu, kde je predsedom poslanec Milan Žitňanský 

a do dnes tá komisia nezasadala 

- Starosta informoval tiež že sme prerobili umiestnenie vlajok a znakov na budove 

Domu kultúry a tiež sme osadili zábradlie 

- Posledným bodom v rôznom sa starosta poďakoval tímu, ktorý chodí posledné soboty 

pravidelne  testovať občanov antigénovými testami na zisťovanie prítomnosti 

vírusového ochorenia COVID 19  

 

 

   14.   Záver 

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

 

 

 

 

 

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

                        

                            Miloš Kováč                                  ..................................dňa ................... 

  

   

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

 

 

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

 


