
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  

z  21.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 

 
 

 

 

 

 

 

 
V Oponiciach 27.08.2021 
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z 21.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 27.08.2021  

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

 

 

 

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

na 27.08.2021 na 18,00 hod. do domu kultúry v Oponiciach. Zasadnutia sa zúčastnili 4 

poslanci, nezúčastnil sa poslanec Ing. Martin Medzanský, Peter Kohajda, a Vladimír 

Klačanský. 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 návrh programu zasadnutia, ktorý má 9 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 zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 

7. Prerokovanie žiadostí o odpredaj majetku 

8. Rôzne 

9. Záver 

Spýtal sa či má niekto pripomienky k programu, nikto. 

 

 

Uznesenie č. 236 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 Lukáša 

Košťála, členov Mgr. Andreu Gálovú   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.  237 

v znení OZ v Oponiciach schvaľuje:    

Návrhovú komisiu    OZ v zložení  :  

           Predseda:  Lukáš Košťál   

          členovia : Miloš Kováč, Mgr. Andrea Gálová 

 

  

            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. Andreu Gálovú a Mgr. 

Zdenku Belohorcovú. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Návrh uznesenia č. 238 v znení  OZ schvaľuje   

overovateľov zápisnice:   Mgr. Andreu Gálovú, Mgr. Zdenku Belohorcovú 

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. 
         Starosta predniesol správu o plnení uznesení. Išlo o uznesenie č. 231, prebieha 

rekonštrukcia MŠ – radiátory sú vymenené,  okná sú vymenené, sklad MŠ je na komplet 

hotový, kúpeľňa robí trošku problém, možno sa bude  musieť otvoriť škôlka až  v pondelok 6. 

septembra, keďže 1. v stredu je sviatok. Urobili sa práce aj naviac, je aj gumolín vymenený   

na schodišti, bude  sa musieť niečo doplatiť. V školskej jedálni je kuchyňa podlaha tiež 

dokončená aj zariadená okrem škrabky na zemiaky. Kancelária vedúcej bude musieť počkať 

na prázdniny to sa nestihne. Čo sa týka knižnice tam sme ešte nezačali a na rekonštrukciu, 

zateplenie strechy KD máme termín september. Lampy verejného osvetlenia zatiaľ nie sú 

doriešené, má aj ponuku na iný typ lámp ale to sa ešte uvidí. 

Uznesenie č. 234 odvodnenie KD – dažďová voda to bolo urobené 

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

uznesenia č. 239 v znení  Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  berie na vedomie správu 

o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce.  

 

     Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto  

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 239.    

 

             6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 
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úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 

 

             Starosta informoval  o tom, že návrh VZN bol riadne zverejnený  na úradnej tabuli 

obce i na webovom sídle obce. Príloha č.1 tejto zápisnice. K predmetnému VZN neboli 

vznesené žiadne písomné pripomienky. Spýtal sa poslancov obce, či majú nejaké 

pripomienky. Nikto. Pristúpil  k hlasovaniu za prednesený návrh ako uznesenie č. 240 v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 

o zápise  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených    

so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice 

 

                                                                                                  

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č. 240 prijali. 

 

 

            7.  Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecného majetku 

             Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Michala Poliaka, bytom Nitra, Tr. 

A. Hllinku 3 Príloha č.2 tejto zápisnice a so žiadosťou Rudolfa Májika, bytom Oponice 307 

príloha č. 3 tejto zápisnice, ukázal na mape o ktoré pozemky sa jedná. Poslanci odporučili 

pánovi Májikovi dať si urobiť geometrický plán, aby bolo zrejmé, čo presne si chce odkúpiť, 

teda parcelné číslo a výmera . Tam by išlo zrejme o odpredaj osobitným zreteľom. Čo sa týka 

žiadosti pána Poliaka, starosta by chcel v podstate 3 dohodu, ak by  zastupiteľstvo schválilo 

zámer predaja, aby sa odpredala len časť pozemku, aby obec mala prístup na cestu poza 

súkromné pozemky, kde podľa územného plánu môžu občania stavať rodinné domy. A mal 

by podmienku, aby žiadateľ o odpredaj bol vlastníkom nehnuteľnosti súpisné číslo 57. 

Poslanci prerokovali žiadosti  a  zobrali ich na vedomie. Odporučili starostovi oboznámiť 

pána Poliaka o  zámere obce odpredať len časť pozemku ohľadom cesty, či by s takým 

riešením súhlasil. Starosta požiadal  predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu 

uznesenia č. 241, ktorý ho predniesol v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  A. berie  

na vedomie  

1.   Žiadosť Ing. Michala Poliaka, bytom Tr. Andreja Hlinku 3, 949 01 Nitra zo dňa 9.8.2021 

2. Žiadosť Rudolfa Májika, bytom Oponice 307, 956 14 Oponice, zo dňa 30.7.2021 

o odpredanie časti obecného pozemku  

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č. 241 prijali. 

 

 

            8. Rôzne 
- V tomto bode starosta začal  prácami navyše v MŠ, ktoré vykonal pán Rupek, 

tie boli v hodnote 1 520,40 eur oboznámil poslancov  s prácami a ukázal fotodokumentáciu 

- Rozpočtové opatrenie č. 5 predniesla pracovníčka obce Zuzana Geršiová, 

poslanci nemali pripomienky starosta požiadal predsedu o prednesenie návrhu uznesenia        

č. 242, ktorý ho predniesol v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje A. 
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rozpočtové opatrenia č. 5/2021, B. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu         

vo výške 2 880,40 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č. 241 prijali. 

 

- Pracovníčka obce Zuzana Geršiová predniesla správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky za rok 2020 starosta požiadal o prednesenie návrhu uznesenia č. 243 

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

z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

 

           Za: hlasovali všetci poslanci 

           Proti: nikto 

           Zdržal sa: nikto 

           Poslanci jednohlasne návrh uznesenia č. 243 prijali 

- starosta poďakoval poslancovi Lukášovi Košťálovi, ktorý upozornil na možnosť 

získania grantu, ktorý sa podarilo starostovi získať vo výške 800 eur od firmy Jaguar Land 

Rover Slovakia 

- Zuzana Šmatláková sa spýtala, kto má na starosť označenie lesných ciest turistických 

chodníkov 

Odpovedala poslankyňa Mgr.Zdenka Belohorcová, že to robí zväz turistov a môže 

poskytnúť kontakt 

 

 

                                      

            9.   Záver 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                        

                            Mgr. Zdenka Belohorcová            ..................................dňa ................... 

  

   

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

 

 

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

 


