
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  19.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 

 
 

 

 

 

 

 

 
V Oponiciach 25.06.2021 
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z 19.  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 25.06.2021 na 18,00 hod. do domu kultúry v Oponiciach. Zasadnutia sa zúčastnili  

4 poslanci, nezúčastnil sa poslankyňa Mgr. Zdenka Belohorcová a poslanec Peter Kohajda, 

ktorí sa ospravedlnili. 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. Voľba mandátovej komisie 

6. Prerokovanie vzdania sa mandátu poslanca OZ v Oponiciach pána Milana Žitňanského 

a zloženie sľubu poslanca OZ v Oponiciach Ing. Martina Medzanského 

7. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu 

8. Správa o plnení uznesení. 

9. Prerokovanie záverečného účtu 

10. Rôzne 

11. Záver 

Spýtal sa či má niekto pripomienky k programu, nikto. 

 

 

Uznesenie č. 216 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 poslanca Vladimíra 

Klačanského,  členov Lukáša Košťála a Miloša Kováča. Spýtal sa či má niekto iný návrh. 

Nikto.  
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Pristúpil  k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej   komisie ako uznesenia č.  217 

v znení OZ v Oponiciach schvaľuje:    

Návrhovú komisiu    OZ v zložení  :  

           Predseda:  Vladimír Klačanský  

          členovia : Lukáš Košťál  , Miloš Kováč 

 

  

            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  Lukáša Košťála a Miloša Kováča. 

Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Návrh uznesenia č. 218 v znení  OZ schvaľuje   

overovateľov zápisnice:   Lukáš Košťál, Miloš Kováč 

zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne schválili určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 

          5.  Voľba mandátovej komisie 

          Starosta určil členov mandátovej komisie nasledovne predseda Mgr. Andrea Gálová       

členovia Lukáš Košťál a Miloš Kováč 

 

Spýtal sa či má niekto iný návrh, nikto.  Vymedzil úlohy mandátovej komisie.  Požiadal 

predsedu návrhovej komisie aby predniesol návrh uznesenia č. 219, ktorý ho predniesol 

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach A)volí mandátovú komisiu v zložení predseda 

Mgr. Andrea Gálová, členovia Lukáš Košťál a Miloš Kováč  

B) vymedzuje úlohy mandátovej komisie  nasledovne: 

a) overiť zloženie sľubu poslanca OZ kontrolou úplnosti jeho podpisu pod textom zákonom 

predpísaného sľubu 

b) zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 

funkcionárov 

c) podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

            Poslanci jednohlasne zvolili nandátovú komisiu a vymedzili  jej úlohy  

 

 

      6.  Prerokovanie  vzdania sa mandátu poslanca OZ v Oponiciach pána Milana 

Žitňanského a zloženie sľubu poslanca OZ v Oponiciach Ing. Martina Medzanského 
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          Starosta oboznámil prítomných o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca Milana 

Žitňanského zo dňa 9.6.2021, o zverejnení oznámenia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ- 

nástupe náhradníka na tabuli obce i na webovej stránke obce dňa 10.6.2021. Príloha č.1 tejto 

zápisnice  Potom pristúpil k zloženiu sľubu náhradníka, ktorým je podľa zápisnice miestnej 

volebnej komisie v Oponiciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí  zo 

dňa 10.11.2018    Ing. Martin Medzanský .Ing. Martin Medzanský zložil sľub, čo potvrdil 

svojím podpisom  pod text sľubu. Príloha č.2 tejto zápisnice 

- Starosta požiadal predsedníčku mandátovej komisie o prednesenie správy, ktorá je 

prílohou č. 3 tejto zápisnice   

- Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia č.220 

v znení OZ v Oponiciach berie na vedomie A. Písomné vzdanie sa mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva v Oponiciach pána Milana Žitňanského dňa 9.6.2021. B. 

Informáciu o zverejnení oznámenia  o zániku  mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného  

zastupiteľstva v zmysle § 192 ods.2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 10.06.2021. C. 

Nastúpenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva v Oponiciach Ing. Martina 

Medzanského. D. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v Opoiniciach  

Ing. Martina Medzanského E.  Správu mandátovej komisie 

 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za uznesenie č.220. 

 

 

          7. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu 

 Starosta informoval poslancov a prítomných, že zaniknutím mandátu poslanca Milana 

Žitňanského  zaniklo aj členstvo v komisii  na ochranu verejného záujmu. Predniesol návrh   

na predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Martina Medzanského a doplnenie 

člena komisie o poslanca Lukáša Košťála. Spýtal sa či má niekto pripomienky. Nikto, dal teda 

predniesť návrh uznesenia č. 221 v znení OZ v Oponiciach A. berie na vedomie zánik 

členstva v komisii na ochranu verejného záujmu Milana Žitňanského z dôvodu písomného 

vzdania sa mandátu poslanca obecného  zastupiteľstva vzhľadom na to, že členom tejto 

komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. B. Volí a) predsedu komisie           

na ochranu verejného záujmu Ing. Martin Medzanský b) člena komisie na ochranu verejného 

záujmu : Lukáš Košťál 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne zahlasovali za prijatie uznesenia č. 221. 

 

         8.  Správa o plnení uznesení. 

         Starosta predniesol správu o plnení uznesení. Išlo o uznesenie č. 213 zakúpenie 

vibračnej dosky, ktorá bolo splnené, doska bola zakúpená. 
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Starosta požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh 

uznesenia č. 222 v znení  Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  berie na vedomie správu 

o pnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce.  

 

     Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto  

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č.222.    

 

             9.  Prerokovanie záverečného účtu  

             Starosta informoval OZ o tom, že návrh záverečného účtu bol riadne zverejnený         

na úradnej tabuli obce i na webovom sídle obce. Požiadal hlavnú kontrolórku obce Mgr. 

Helenu Paučírovú o stanovisko k záverečnému účtu. Stanovisko je prílohou č.4 tejto 

zápisnice. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 223 v znení  Obecné 

zastupiteľstvo v Oponiciach A. prerokovalo záverečný účet obce Oponice za rok 2020. B. 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obec Oponice k záverečnému účtu obce 

Oponice za rok 2020. C. schvaľuje celoročné hospodárenie obce Oponice za rok 2020 bez 

výhrad. D. Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 92 651,72 eur 

 

 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č.223 prijali. 

 

 

            10. Rôzne 
- V tomto bode starosta začal  

- poďakovaním  pánovi Milanovi Žitňanskému za činnosť poslanca 

- oboznámil poslancov, že oslovil kapelu Nová stopa ( 500,00 eur) na akciu fašiangová 

zabíjačka na 3 hod./ február 2022 poslanci vyjadrili súhlas 

- oboznámil poslancov s dodatkom k zmluve o zbere textilu ročne za 50,00 eur za jeden 

kontajner, máme v obci jeden a doteraz to bolo zadarmo, požiada ešte o jeden, 

umiestni sa na zbernom dvore  

- informoval poslancov, že na verejnom detskom ihrisku na preliezkach odhnil materiál  

na schodoch, dal to stolárovi opraviť 

- chcel by so súhlasom poslancov poskytnúť – zaplatiť autobus na výlet pre miestnu 

organizáciu JDS niekedy v septembri,  poslanci súhlasili 

- chodníky máme už projektovú dokumentáciu  

     1. nový chodník vedľa škôlky 

           2. rekonštrukcia chodníka na konci obce smerom na Kovarce 

           3. rekonštrukcia chodníka pri bytovkách a cesta  celkový rozpočet je 160 000,00 eur   

              z toho chodník je 26 000,00 eur 

- poslanec Ing. Medzanský sa vyslovil, že by chcel urobiť výsadbu s oddychovou zónou 

v zatrávnenom poraste vedľa chodníka k bytovkám  

- poslanec Lukáš Košťál, navrhol aby sa na verejnom detskom ihrisku tiež urobila 

nejaká výsadba stromov a spýtal sa, či sa pohli veci okolo opráv a rekonštrukcie MŠ 
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dolná kúpelka, bočná stena pri vchode, zvýšiť zábradlie na balkóne, rekonštrukcia 

stropu v sklade 

- starosta informoval poslancov  

 potok vyčistenie vodohospodári povedali, že keď budú mať financie, tak to 

vyčistia   

 VPP začína s obnovou biodiverzity tých pozemkov, čo sme im dali do prenájmu 

(cesta na okál a pod farmou) 

- poslankyňa Mgr. Gálová sa spýtala, či by sa nedal zrušiť poplatok za márnicu pri 

pohrebe, to je taká posledná služba, budeme sa tým zaoberať do budúceho 

zastupiteľstva 

- starosta informoval  ešte ohľadom parkovania na chodníkoch, požiadal, aby ak 

niekomu niečo dovezú, aby aj poslanci upozorňovali nech neparkujú na chodníkoch 

hlavne kamióny  

- zberný dvor problém s vedením el. napätia je tam ochranné pásmo buď na náklady 

obce sa zakope do zeme, ale pán Vanček povedal, že by sa to tam dalo spraviť 

- environmentálny fond ešte doteraz nerozhodol o podaných žiadostiach, a teraz bude 

rozdeľovať financie za separáciu odpadu 

- pán Michal Krigovský informoval o možnostiach novej web stránky pre obec   

 jednorázový poplatok 601,00 eur,  

 ročný poplatok webhosting  250,00 eur  

                                           aplikácie      150,00 eur  

                                           a SMS            90,00 eur.  

          

                                      

          11.   Záver 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia :     Lukáš Košťál                                ................................. dňa ................... 

                        

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

  

   

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

 

 

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

 


