
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  18.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 
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z 18.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 28.05.2021  

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

 

 

 

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

na 21.05.2021 na 18,00 hod. do domu kultúry v Oponiciach. Zasadnutia sa zúčastnili len traja 

poslanci a preto starosta skonštatoval, že nie je uznášania schopné a ukončil ho. Účasť 

poslancov je doložená prezenčnou listinou.  Starosta zvolal nanovo 18. zasadnutie 

pozvánkami na 28.05.2021 na 18.00 hod. do domu kultúry v Oponiciach. Zasadnutia sa 

zúčastnili 6 poslanci, nezúčastnil sa poslanec Milan Žitňanský, ktorý je PN. 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 návrhom programu zasadnutia, ktorý bol riadne 

zverejnený na obecnej tabuli aj webovej stránke obce. 

 

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 11 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, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie 

čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene 

7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  

8. Prerokovanie žiadosti Telovýchovnej jednoty Oponice 

9. Prerokovanie žiadosti pána Martina Ondriša 

10. Rôzne 

11. Záver 

Spýtal sa či má niekto pripomienky k programu, nikto. 

 

 

Uznesenie č. 202 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje body návrhu programu 

 

       Za: hlasovali všetci prítomní poslanci 

        Proti: nikto 

        Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh programu schválili  
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            3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu poslanca Lukáša 

Košťála  členov, Mgr. Zdenku Belohorcovú a Vladimíra Klačanského. Spýtal sa či má niekto 

iný návrh. Nikto.  

 

Pristúpil  k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej   komisie ako uznesenia č.  203 

v znení OZ v Oponiciach schvaľuje:    

Návrhovú komisiu    OZ v zložení  :  

           Predseda:  Lukáš Košťál    

          členovia : Mgr. Zdenka Belohorcová  

                           Vladimír Klačanský  

                    

            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  Miloša Kováča a Petra Kohajdu. 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Návrh uznesenia č. 204 v znení  OZ schvaľuje   

overovateľov zápisnice:   Miloš Kováč,   Peter Kohajda 

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.199 zo 17. zasadnutia OZ v Oponiciach splnené išlo o zameranie chodníkov             

od  č. d. 76 pána Zvala po č.d.84 pán Šmatlák  a chodník vedľa MŠ Oponice 

- Uznesenie č. 200 splnené pozemok predaný pánovi Havranovi bol zavkladovaný                 

na katastrálnom úrade v Topoľčanoch. 

Spýtal sa či má niekto pripomienky, alebo otázky, nikto dal predniesť  návrh uznesenia č. 205. 

Predseda 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, ktorým sa stanovujú pravidlá     

na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene   

          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. 

Poslanec Miloš Kováč sa spýtal, len ako dosiahnuť aby neparkovali na chodníku. Starosta 

odpovedal, že na obce prešla kompetencia dávať sankcie. 

Starosta dal  predniesť návrh uznesenia č. 206. Predseda  návrhovej komisie predniesol  návrh 

uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie obce Oponice č. 3/2021, ktorým sa stanovujú pravidlá  na udržiavanie čistoty 

v obci Oponice a ochrany verejnej zelene.   

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za prijatie VZN č. 3/2021,  ktorým sa stanovujú 

pravidlá     na udržiavanie čistoty v obci Oponice a ochrany verejnej zelene  VZN je prílohou 

č.1 tejto zápisnice. 

 

 

          7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie 

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  
 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. 207. Predseda  

návrhovej komisie predniesol  návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo obce Oponice 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 4/2021   o činnostiach, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  

          

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za prijatie Všeobecne záväzného nariadenia               

č. 4/2021 o  činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo        

na určitom mieste  VZN je prílohou č.2 tejto zápisnice. 

 

         8.  Prerokovanie žiadosti Telovýchovnej jednoty Oponice 
         Starosta informoval, že na OcU bola doručená žiadosť TJ Oponice  dňa 03.05.2021           

na zakúpenie materiálu na renováciu okolia futbalového areálu. Žiadosť je prílohou tejto 

zápisnice č. 3. Poslanci dostali fotokópiu žiadosti s pozvánkou. Materiál by zakúpila obec 

a prácu by vykonali sami. Starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky alebo pripomienky. 

Poslankyňa Mgr. Zdenka Belohorcová  podotkla, že ide o zveľaďovanie majetku obce 

a neslúži len pre športovcov, ale chodia tam aj matky s deťmi. Nikto viac nemal pripomienky. 

Starosta požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh 

uznesenia č. 208 v znení  Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  schvaľuje  
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A. použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu areálu futbalového ihriska  vo výške     

5 700,00 eur tak ako je uvedené v žiadosti Telovýchovnej jednoty Oponice zo dňa 

01.03.2021. 

B. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky v celkovej výške 

5 700,00 eur. 

 

     Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto  

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č.208.    

 

             9.  Prerokovanie žiadosti pána Martina Ondriša 

             Starosta informoval OZ o žiadosti pána Martina Ondriša o odkúpenie časti pozemku 

vo vlastníctve obce zo dňa 20.04.2021, ktorá je prílohou č. 4 tejto zápisnice.  

Poslanci nesúhlasili s odpredajom predmetnej časti nehnuteľnosti, nakoľko tá je v územnom 

pláne obce Oponice plánovaná na hromadnú bytovú výstavbu. 

- Starosta požiadal o predloženie návrhu uznesenia č. 209 k tomuto bodu 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia v znení Obecné zastupiteľstvo 

v Oponiciach : 

A. Berie na vedomie žiadosť pána Martina Ondriša o odkúpenie časti pozemku              

vo vlastníctve obce zo dňa 20.04.2021 

B. Nesúhlasí s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve obce Oponice v uvedenej 

žiadosti zo dňa 20.04.2021 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

 

            10. Rôzne 
            V tomto bode starosta začal  

- verejným detským ihriskom „ Žabka “, ktoré by chcel otvoriť na budúci týždeň  

a pozval aj poslancov, otvorenie naplánoval na 13,00 hod. Dá urobiť kľúče, aby mali 

rodičia detí kľúče a vždy si po sebe zamkli. Dal urobiť aj tabulu s otváracími 

hodinami.  

- Vyšla výzva, operačný program Kvalita životného prostredia - Zvýšenie  energetickej 

efektívnosti verejných budov, kde by sa mohla podať žiadosť na zateplenie materskej 

školy, je tam ale treba urobiť energetický audit má ponuku na 2 100,00 eur a dve 

ponuky na podanie žiadosti jedna je 800,00 spracovanie žiadosti a 700,00 eur pri jej 

schválení  a druhá ponuka je 999,00 eur. Má informáciu od jednej projektantky , že 

cena energetického projektu je od 2 500 do 4 000,00 eur. No po dažďoch by radšej 

išiel  do opravy strechy KD lebo v kinosále veľmi zateká.  

- Požiadal tiež o cenové ponuky na žiadosti pri  dokončení úpravy okolia KD, kde jednu 

dostal na  2 800,00 eur a druhú z RRA na 700,00 eur 

- Poslanci sa dohodli na uznesení v tvare OZ v Oponiciach schvaľuje použitie 

finančných prostriedkov z RF vo výške 7 500,00 eur na vypracovanie a podanie 

žiadosti Operačný program kvalita životného prostredia, projekt: zníženie energetickej 
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náročnosti verejných budov na Materskú školu a Dom kultúry aj s energetickým 

auditom, ktoré predniesol predseda návrhovej komisie ako uznesenie č. 210  

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

          Ďalej predniesol návrh uznesenia č. 211 v znení obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje sumu 700,00 eur na projektový manažment projektu   okolie kultúrneho domu 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

- Starosta predložil návrh TJ Oponice na dokončenie vnútorných priestorov kabín, 

potrebujú ešte na dokončenie 1200,00 eur. 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  č. 212 v znení Obecné 

zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 1 200,00 eur na dokončenie vnútorných 

priestorov kabín TJ Oponice 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

- Starosta požiadal o schválenie sumy 600,00 eur na zakúpenie vibračnej dosky, ktorou 

by sa svojpomocne mohli zaplátať najväčšie diery na miestnych komunikáciách. Mali 

sme ju požičanú s Kovariec, je to dobrá vec v obci by sa zišla. Návrh uznesenia č. 213 

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje sumu 600,00 eur na zakúpenie 

vibračnej dosky predniesol predseda návrhovej komisie 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

- Starosta požiadal aj o 1 500,00 eur na zakúpenie kuchynského zariadenia do školskej 

jedálne pri MŠ. Školstvo dáva na vybavenie 5 000,00 eur. My by sme kúpili regále. 

Návrh uznesenia č. 214 predniesol predseda návrhovej komisie v znení OZ 

v Oponiciach schvaľuje sumu 1 500,00 eur na zakúpenie kuchynského zariadenia     

do školskej jedálne pri materskej škole. 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

           

- Ďalej starosta informoval o zakúpení chladničky do ZŠ, lebo sa im stará pokazila. 
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- Ďalej prišla žiadosť od pána Čiča  na zakúpenie obecného pozemku predzáhradky  

pred rodičovským domom. Tu by mohol byť dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

- Starosta požiadal pracovníčku obce o prednesenie rozpočtového opatrenia č. 3/2021, 

príloha č. 5 tejto zápisnice, nikto nemal pripomienky.  Predseda návrhovej komisie 

predniesol návrh uznesenia č. 215 v znení OZ v Oponiciach schvaľuje rozpočtové 

opatrenie č. 3 /2021     

        

           Za: hlasovali všetci poslanci  

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia prijali. 

 

- Starosta v závere rôzneho poďakoval poslankyniam Mgr. Zdenke Belohorcovej, Mgr. 

Andrei Gálovej  tiež Stanke Činčurovej   a Milanovi Hodálovi, že na poslednom 

testovaní antigénovými testami na zisťovanie pozitivity na ochorenie COVID – 19 

birmovancov a ich rodinných príslušníkov pracovali bez nároku na odmenu. 

 

- Predostrel poslancom aby pouvažovali o rekonštrukcii knižnice, bývalý učiteľský byt, 

mohol by slúžiť ako klub dôchodcov. 

 

          11.   Záver 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia :     Peter Kohajda                                ................................. dňa ................... 

                        

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

  

   

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

 

 

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

 


