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Zápisnica  

zo  7.  zasadnutia OZ  v  Oponiciach 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Oponiciach 03.09.2019 

 

 
 



2 

 

 zo 7.  zasadnutia OZ v Oponiciach , konaného dňa 03.09.2019  

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

 

 

 

 

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

Zasadnutia  sa zúčastnili poslanci podľa prezenčnej listiny. Poslanec Vladimír Klačanský   sa 

ospravedlnil.  

 

 

 

 1.   Otvorenie 

       Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Mgr. Milan Gál, privítal všetkých prítomných 

občanov,  poslancov OZ a pracovníkov obce. Skonštatoval, že tento raz je zasadnutie 

uznášania schopné. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol 

riadne zverejnený na obecnej tabuli, webovej stránke obce  a občania boli oboznámení aj 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

 

 

 

  2.   Schválenie programu 

       Starosta predniesol program zasadnutia, ktorý má 13 bodov.    

Program:             

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Prerokovanie  a schválenie VZN č.9/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 

6. Prerokovanie a schválenie VZN č.10/2019 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 a schválenie dodatku č.1 k VZN č.4/2016 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby 

8. Prerokovanie zmluvy č. 1002291/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy 

9. Prerokovanie zámeny parcely č. 1385 vo vlastníctve Vysokoškolského 

poľnohospodárskeho podniku SPU s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany na účely vybudovania 

zberného dvora obcou Oponice  

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

11. Určenie právomoci starostu obce na vykonanie zmien rozpočtu obce 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

       Za: hlasovali všetci prítomní poslanci 

        Proti: nikto 

        Zdržal sa: nikto 

       Poslanci jednohlasne návrh programu schválili ako uznesenie č.82 
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 3. Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie starosta navrhol poslancov za predsedu Mgr. Zdenku 

Belohorcov členov Mgr. Andreu Gálovú a Petra Kohajdu. Spýtal sa či má niekto iný návrh. 

Nikto. Pristúpil teda k hlasovaniu za prednesený návrh členov návrhovej komisie ako 

uznesenia č.  83 v znení OZ schvaľuje:    

Návrhovú komisiu  v zložení  :  -     predseda  Mgr. Zdenka Belohorcová     

                                                        člen Mgr. Andrea Gálová, Peter Kohajda  

       

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Uznesenie bolo jednohlasne prijaté    

 

 

            4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Mgr. Vladimíra Kopca a Milana 

Žitňanského. Za zapisovateľku určil pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú.  

Pristúpil k hlasovaniu za prednesený návrh ako za uznesenie č.84 v znení  OZ berie na 

vedomie  overovateľov zápisnice:  Mgr. Vladimír Kopec 

                                                        Milan Žitňanský   

                               zapisovateľka:  Zuzana Geršiová  

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

       Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

 

          5. Prerokovanie  a schválenie VZN o nakladaní s odpadmi na území obce      

          Oponice 

          Starosta oboznámil prítomných s VZN o nakladaní s odpadmi na území obce hlavne      

s pozmenenými ustanoveniami.  VZN  je prílohou zápisnice č.1 a bolo riadne zverejnené. 

Upozornil, čo sa vlastne v obci zmení prijatím tohto VZN. V  čl. 4 v bode 5 je uvedené, že      

v obci sú určené 110 litrové plechové  nádoby a 120 litrové čierne plastové nádoby na zber 

domového odpadu nasledovne: Pre 1 - 4 člennú rodinu je určená jedna 110 litrová alebo 120 

litrová nádoba za obdobie uvedené v bode 7 tohto článku, 5-8 členná domácnosť má nárok    

na dva kusy zbernej nádoby a 9 a viac členná domácnosť má nárok na 3 ks zbernej nádoby. 

PO a FO - podnikatelia podľa potreby po dohode z obcou. Ďalej upozornil na bod 8, kde je 

uvedené, že zberné nádoby budú označené nálepkou podľa prílohy č.1 tohto VZN. 

Neoznačené nádoby zberová spoločnosť nevyprázdni. Pôvodca odpadu obdrží nálepku          

na príslušný kalendárny rok iba v tom prípade, ak obec neeviduje u pôvodcu odpadu 

nedoplatky na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za predchádzajúce obdobia. 

Spýtal sa či má niekto pripomienky. 

- poslanec Stanislav Košťál sa spýtal ako to môžeme takto riešiť pre 4 člennú rodinu 1 

smetiak, kde sú malé deti je to málo, to je jeho názor, nech sa zajednajú kontajnery pre ľudí   

na separovanie, on s jedným smetiakom súhlasiť nebude. Doma má 2 niekedy 3 naplnené.  

- poslanec Kohajda Peter sa vyjadril, že sú tiež 4 členná rodina a on s tým problém nemá 

- poslankyňa Mgr. Andrea Gálová sa vyjadrila, že tiež sú 4 členná rodina, síce nemajú malé 

deti, ale keď separujú majú zaplneného pol smetiaku 
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- poslanec Milan Žitňanský sa vyjadril, že sú trojčlenná rodina a jemu to stačí, skôr majú 7 

vriec plastov a papier dáva zvlášť 

- poslanec Mgr. Vladimír Kopec sa vyjadril, že ich bolo doma 6 a stačil im 1 smetiak 

- starosta odpovedal, že ide o to, že za manipuláciu so smetnou nádobou sa platí poplatok 

- Ing. Medzanský Martin sa vyjadril, že sú 4 a jeden smetiak im nestačí aj keď separuje 

- slovo dostal Bc. Peter Marko, ktorý povedal, že prečo to obmedzenie musí byť, keď bude 

občanov takto obmedzovať, začnú vznikať čierne skládky, nech má každý smetiakov toľko, 

koľko potrebuje 

- starosta odpovedal, že mu ide o to aby sa znížil poplatok za manipuláciu so smetnými 

nádobami, ako k tomu príde ten čo platí za jednu osobu a má jeden smetiak, keď iný platí tiež 

za jednu osobu a má dva, tri smetiaky, ak budeme takto uvažovať o čiernych skládkach, tak to 

nikdy nikam nedotiahneme 

- pán Kováč sa vyjadril, že treba ľudí motivovať, kto separuje, nech má nejakú úľavu, 

nútením vraj nič neurobíme 

- poslankyňa Mgr. Andrea Gálová sa vyjadrila, že tu ide aj o nálepky na smetiakoch, aby si 

ľudia poplatili nedoplatky, boli tu tisíce eur nedoplatku na poplatku za odpady k 1.1. to bolo 

13 000,- eur   

- Bc. Peter Marko sa prihlásil, že ako k tomu príde 4 členná rodina, ktorá platí za 4 poplatok    

a má jeden smetiak a inde je jeden člen domácnosti platí poplatok za jedného a má tiež jeden 

smetiak,  strhla sa zvada... 

- Kováč Miloš sa vyjadril že nech sa teda keď je 24 vývozov do roka kupujú známky            

na každý vývoz a motivovať ľudí tak, že si kúpi 12 známok, že mu bude stačiť vyviezť odpad 

raz za mesiac, alebo nech sú v rodine 1-2 smetiaky 

- starosta odpovedal, že veď ide motivovať ľudí tým, že dostane nálepku až keď si zaplatí 

nedoplatky, lebo ako príde k tomu ten čo si poctivo platí každý rok  a druhý to má na háku, 

kto si to nevyrovná pristúpime k exekúciám 

- poslanec Stanislav Košťál povedal, že treba pripraviť nejaký iný návrh ohľadom nádob 

- starosta povedal, že nech teda dajú aj poslanci nejaký návrh ohľadom nádob 

- starosta zopakoval, že VZN bolo riadne vyvesené na stránke obce dostatočne dlho, mohli sa 

k nemu vyjadriť, pristúpil k hlasovaniu spýtal sa kto je za prednesené VZN o nakladaní           

s odpadmi na území obce Oponice 

             

            Za: nikto 

      Proti: Stanislav Košťál 

       Zdržal sa: Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Mgr,  Vladimír Kopec,  

                            Peter Kohajda, Milan Žitňanský  

            

           Starosta skonštatoval, že VZN obce Oponice o nakladaní s odpadmi na území obce 

Oponice v takom znení ako bolo predložené nebolo schválené 

 

         6. Prerokovanie a schválenie VZN  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 

         Starosta v tomto bode poprosil pracovníčku obce pani Gabrielu Šiškovú, aby predniesla 

spomínané VZN, ktoré je prílohou č.2 tejto zápisnice. Vysvetlila, že  ho bolo potrebné 

prepracovať vzhľadom k tomuže boli zmenené  finančné pásma Ministerstvom školstva, vedy 

výskumu a športu SR a kvôli obedom zadarmo vo výške 1,20 eura. Oboznámila prítomných 

so zmenami oproti VZN roku 2017.   Za deti v MŠ vo veku nad tri roky, ktoré nemajú trvalý 

pobyt v obci sa bude platiť 15 eur mesačne, tak ako za deti do troch rokov veku. Vzhľadom     
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k tomu, že na tie deti keď tu nemajú trvalý pobyt nedostávame podielové dane, chceli sme tak 

trochu zvýšiť príjem na MŠ, potom do čl. 3 odst. 3 kde je, že príspevok sa platí vopred do 10, 

dňa v kalendárnom mesiaci sa dopĺňa forma platenia buď poštovou poukážkou, prípadne 

bezhotovostným bankovým prevodom. Čl. 4 poplatok v školskej družine zostal ako vlani 4 

eura, len sa tam tiež doplnilo do odstavca 2, že sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci v hotovosti  do pokladne obce. V článku 5 čo sa týka školskej jedálne príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov - Ministerstvo školstva zvýšilo finančné pásma od roku 2017 sme 

boli v pásme 3 a teraz by sme chceli byť v pásme 2, malo by to stačiť, tam je vlastne suma, 

ktorá sa bude uhrádzať za potraviny, režijné náklady ostali 11 centov ako to bolo predtým. V 

MŠ deti od dvoch do 5 rokov nemajú obedy zadarmo, budú platiť 1,56 na jeden deň, zadarmo 

obedy majú len  MŠ predškoláci a budú platiť 0,36 eura na deň a deti v ZŠ dostávajú 1,20 

eura a budú doplácať príspevok 0,06 eura na jeden obed lebo máme vyššiu stravnú jednotku 

ako 1,20 eura, preto musia 0,06 eura doplácať. Keď dieťa nepôjde do školy a rodič ho z obeda 

neodhlási, musí doplatiť 1,20 eura, lebo v takom prípade nemá nárok na príspevok od štátu, 

čiže treba deti odhlasovať. Chceli by sme ešte do článku 5 pridať odstavec 10,  že príspevok 

sa bude uhrádzať zálohovo mesačne s tým, že rodičia by si dali trvalý príkaz do banky  na 

úhradu aby rovnaký príspevok uhrádzali každý mesiac, aby v jedálni nemusela vypisovať 

šeky. Je to navrhnuté, že sa bude vyberať priemerný počet dní 20x úhrada zákonného 

zástupcu. Vyúčtuje sa to až v júli za celý školský rok. Ďalej sa pridáva 11 odstavec, ktorý 

hovorí o tom, že tie deti čo sú v ZŠ na jeden obed prispieva zákonný zástupca len 0,06 eura, 

za celé obdobie školského roka by to vyšlo nejakých 10,20 eur, čiže v tomto odstavci by bolo, 

že sa príspevok zaplatí naraz za celé obdobie a vyúčtovanie by sa uskutočnilo podľa skutočne 

odobratých obedov v mesiaci júl po ukončení školského roka za obdobie september až jún. 

Preplatok bude vrátený na účet zákonného zástupcu dieťaťa do 30.augusta. 

Starosta sa spýtal či má niekto pripomienky, nikto. 

Dal teda hlasovať za predložené znenie VZN 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že VZN bolo jednohlasne schválené            

Požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla uznesenie č. 85, ktorá ho prečítala          

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje VZN č.9/2019 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 a schválenie dodatku č.1 k VZN č.4/2016 o poskytovaní  

         opatrovateľskej služby 

         V tomto bode starosta opäť odovzdal slovo pracovníčke obce pani Gabriele Šiškovej, 

ktorá informovala, že tu je len jedna zmena.  Doteraz platil opatrovaný na jednu hodinu 1,60 

eura a odteraz bude platiť 2,20 eura. To znamená, že vyššie náklady bude mať opatrovaný, 

lebo aj obci sa zvýšili náklady, tým že sa upravili mzdové tabuľky. Dodatok č. 1 je prílohou   

č. 3 tejto zápisnice. Starosta poďakoval a spýtal sa či má niekto pripomienku, nikto. Dal 

hlasovať kto je za takéto znenie dodatku č.1 k VZN č. 4/2016  o poskytovaní  opatrovateľskej 

služby 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že VZN bolo jednohlasne schválené. 
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Predsedníčka návrhovej komisie predniesla uznesenie č. 86 v znení Obecné zastupiteľstvo            

v Oponiciach schvaľuje dodatok č.1 k VZN č.4/2016 o poskytovaní  opatrovateľskej služby 

 

 

         8.   Prerokovanie zmluvy č. 1002291/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy 

         Starosta informoval, že Vysokoškolský poľnohospodársky podnik nám predložil zmluvu 

č.1002291/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá je prílohou č. 4 tejto zápisnice,                

v podstate sa jedná o cesty, járky a ostatné plochy. Zmluvu poslanci  dostali v materiáloch. 

Ročné nájomné za 1 ha by bolo 708,32 eura. Táto zmluva bola predložená už aj v roku 2014, 

ale nebolo to dotiahnuté do konca, nevie z akého dôvodu. VPP je ochotné aj doplatiť tie roky 

dozadu. Bolo by to 2 833 eur do 10 dní od podpisu zmluvy. Oni to využívali tak, to chcú mať 

na papieri. 

- Bc. Peter Marko sa spýtal či je tam započítaná aj tá cesta konča pozemkov na ulici smerom 

na Súlovce 

- starosta odpovedal, že nie je tam zahrnutá, spýtal sa či má ešte niekto nejaké otázky alebo 

pripomienky k tejto zmluve, nikto, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla 

návrh na uznesenie č. 87, ktorá ho prečítala v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

A. Prerokovalo zmluvu č. 100229/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy Vysokoškolskému 

poľnohospodárskemu podniku SPU, s.r.o., Hlavná č. 561, 951 78 Kolíňany. 

B. Berie na vedomie zmluvu č. 100229/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy Vysokoškolskému 

poľnohospodárskemu podniku SPU, s.r.o., Hlavná č. 561, 951 78 Kolíňany. 

C.  Odporúča starostovi obce podpísať zmluvu č.  100229/1 o nájme poľnohospodárskej pôdy 

Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku SPU, s.r.o., Hlavná č. 561, 951 78 

Kolíňany, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 362 zo 17. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2014. 

Starosta dal hlasovať za prednesené znenie uznesenia  

           Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté 

 

 

         9.   Prerokovanie zámeny parcely č. 1385 vo vlastníctve Vysokoškolského   

         poľnohospodárskeho podniku SPU s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany na účely   

         vybudovania zberného dvora obcou Oponice  

         V tomto bode starosta vysvetlil, že v rámci územného plánu sa počítalo s vybudovaním 

zberného dvora v časti mimo dediny smerom na Nitru, ako sa ide dole k vode. VPP s tým 

nesúhlasil a navrhlo sa, že sa zberný dvor vybuduje na parcele č. 1385 vedľa ČOV, urobilo by 

sa to zámennou zmluvou, orná pôda za ornú pôdu 1:1, formou osobitného zreteľa: Obec by to 

zamenila za parcelu, ktorú vlastní smerom na Nitru ako sa ide dole k vode, je to parcela č. 

1493  

Zámer zámeny je prílohou č. 5 tejto zápisnice 

Spýtal sa či má niekto  pripomienky, nikto, požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby 

predniesla uznesenie č. 88, ktorá ho prečítala  v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje zámer zámeny časti pozemku podľa §9 a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.     

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zásady hospodárenia                 

a nakladania s majetkom obce Oponice, nachádzajúci sa na parcele registra C, č. 1493, liste 

vlastníctva 1268, výmery 11536 m2, k. ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku - orná pôda, 

umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, ktorého vlastníkom je obec Oponice, 

Oponice 105, 956 14 Oponice, za pozemok nachádzajúci sa na parcele registra C, č. 1385, 
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liste vlastníctva 1261, výmery 11536 m2, k. ú. Oponice, obec Oponice druh pozemku - orná 

pôda umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice, ktorého vlastníkom je 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU , s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany. 95178 a to 

osobitným zreteľom, ktorým je plánované vybudovanie zberného dvora na parcele registra C, 

č. 1385, liste vlastníctva 1261, výmery 10000 m2, k. ú. Oponice, obce Oponice. druh 

pozemku - orná pôda, umiestnený mimo zastavaného územia obce Oponice v súlade s 

územným plánom obce Oponice, zmeny a doplnky č.1 (ďalej iba "UPN"). 

Dňa 15. februára 2018 prebehlo rokovanie o nesúhlasnom stanovisku k UPN, ktorého           

sa zúčastnili za obec starosta Bc. Peter Marko, za spracovateľa UPN Ing. arch. Peter Mizia,  

za odborne spôsobilú osobu Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, za Vysokoškolský 

poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561,Kolíňany, 951 78 konateľ Ing. Ján Lajda, 

námestník pre investičný rozvoj Ing. Jozef Pružinský PhD., vedúca závodu Oponice Ing. 

Jozefína Kubaľová. Predmetom rokovania boli pripomienky VPP SPU s.r.o. Kolíňany.          

Z uvedeného rokovania bola vyhotovená zápisnica, v ktorej sa zúčastnení dohodli                  

na nasledovnom: 

" Navrhovaná lokalita VPP na premiestnenie uvedeného zámeru kompostárne a zberného 

dvora bude akceptovaná. Zámer bude umiestnený v lokalite pri č. 9 a 20, tam je to možné        

a pre obyvateľov najviac dostupné a funkčne to zapadá do  prostredia. Predbežne sa dohodlo 

umiestnenie na parcele č. 1385 mimo hranice zastavaného územia. Územný plán bude v tomto 

znení preriešený a znovu sa bude prerokovávať podľa zákona č. 50/1976 Z. z. v znení 

neskorších predpisov." 

Starosta dal hlasovať za prednesené znenie uznesenia 

             

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

            Skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené 

  

 

        10.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

         V tomto bode vyzval starosta hlavnú kontrolórku obce Mgr. Helenu Paučírovú, aby 

predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok, ktorý je prílohou č. 6. 

Starosta sa  spýtal, či má niekto pripomienky, nikto. Dal hlasovať za prednesený plán 

kontrolnej činnosti. 

 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

            Skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené 

Požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla uznesenie č.89, ktorá ho prečítala  

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Oponice na II. polrok 2019 

 

        11.  Určenie právomoci starostu obce na vykonanie zmien rozpočtu obce 

         Starosta požiadal pracovníčku obce pani  Gabrielu Šiškovú o vysvetlenie úpravy tohto 

bodu. Zastupiteľstvom bolo 14.6.2019 schválené uznesenie, č. 70,  ktorým bola schválená 

možnosť starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu, jeho formulácia však bola 

nejednoznačná. Aby sa predišlo dohadom, toto uznesenie by sa zrušilo a dala by sa nová 

kompetencia starostovi a to vykonávať zmeny rozpočtu obce a to presunom bežných 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, čiže rozpočet čo sa schváli na konci roka na 
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nasledujúci rok to by sa nemenilo, nemohol by ani zvyšovať príjmy ani výdavky, mohol by 

len presúvať financie medzi jednotlivými položkami.  praxi to znamená, že v rozpočte sú 

oddiely ako napr. verejná zeleň materská škola, školský klub, základná škola, kultúrny dom, 

verejná správa, telovýchovná jednota, miestny rozhlas, verejné osvetlenie ....mohol presúvať 

peniaze len v rámci týchto oddielov, nemohol by presúvať napr. z materskej školy na verejnú 

zeleň.... mohol by teda presúvať peniaze len v rámci toho jedného oddielu a nebolo by to 

obmedzené výškou, samozrejme to oznámi poslancom. Záleží na poslancoch, či to schvália, 

ide o to aby sa kvôli 50 alebo 100 eurám nemuselo zvolávať zastupiteľstvo. 

Požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla uznesenie č.90, ktorá ho prečítala    

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. ruší uznesenie č.70 písm. B zo dňa 14.6.2019 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva           

z dôvodu nejasnej formulácie uznesenia 

B. schvaľuje možnosť starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v zmysle §11, ods. 4 

písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v 

nasledovnom rozsahu: 

Presun bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemení výška celkových 

bežných výdavkov na úrovni podpoložiek ekonomickej klasifikácie v rámci jednotlivých 

oddielov funkčnej klasifikácie.  

Dal hlasovať za prednesené znenie uznesenie 

 

           Za: hlasovali 4 poslanci Mgr. Vladimír Kopec, Mgr. Andrea Gálová, Milan Žitňanský  

                  a Peter Kohajda 

      Proti:  1 poslanec Stanislav Košťál 

       Zdržal sa: 1 poslankyňa Mgr. Zdenka Belohorcová 

            Skonštatoval, že uznesenie bolo  schválené 

 

 

        12.  Rôzne 

        V rámci tohto bodu začal žiadosťou pána Havrana, ktorý sa ťahá od roku 2008, žiadosť 

je prílohou  č.7 tejto zápisnice, bol mu v roku 2008 schválený odpredaj parcely v roku 2012 

bola s ním spísaná zmluva, no nebolo to bohužiaľ dotiahnuté do konca, ide o to aby poslanci 

odporučili  starostovi vypracovať novú zmluvu a dotiahnuť túto záležitosť do konca, pretože 

stará zmluva nebola zavkladovaná ani pánom Havranom ani bývalým starostom, už je tam 

premlčaná doba, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu na základe ktorej by si to pán Havran 

mohol zavkladovať do katastra. Podotýkam že peniaze 3 376,92 eur za pozemok už máme     

na účte od roku 2011. Skrátka terba to dať do poriadku. 

- poslanec Mgr. Kopec sa spýtal, prečo sa to rieši až teraz 

- starosta odpovedal, že takých vecí je tu  viac ako aj tá zmluva s VPP od 2014, asi na to nebol 

čas 

starosta upresnil, že v  novej zmluve ak to poslanci schvália bude jasne všetko špecifikované, 

teda aj kto má zmluvu zavkladovať a na čie náklady to bude 

Požiadal  predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla uznesenie č.91, ktorá ho prečítala    

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. berie na vedomie list pána  Igora Havrana, bytom Oponice č. 142, 956 14 Oponice zo dňa 

9.8.2019 

B. odporúča starostovi obce uzavrieť novú kúpnopredajnú zmluvu s p. Igorom Havranom 

bytom Oponice č. 142, 956 14 Oponice ( ďalej iba "kupujúci") , v ktorej zaviaže kupujúceho 

na vykonanie vkladu do katastra nehnuteľností na náklady kupujúceho a uhradenie všetkých 

nákladov súvisiacich s vypracovaním znaleckého posudku č. 97/2008 vo výške 60,61 eur. 

- O 19,30 hod. poslanec Mgr. Vladimír Kopec sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnut ia 
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Starosta dal hlasovať za prednesené znenie uznesenia. 

            Za: hlasovali všetci prítomní  poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

            Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené 

 

-  ďalšom bode starosta informoval, že už vedia o tom, že sa začala u nás budovať Wifi        

pre teba, začínajú sa  ťahať káble, ale je tam potrebné dotiahnuť, čo sa týka dokladov, dostali 

sme ponuku na externý manažment, ponúknutá suma bola 990 eur, ale potom bola znížená na 

850 eur ,  starosta požiadal, či by sa to nedalo ešte znížiť nakoniec dali ponuku na 590 eur       

a splatná bude až v roku 2020. Spýtal sa, či má niekto nejakú pripomienku, nikto, požiadal 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla uznesenie č.92, ktorá ho prečítala    v znení 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje sumu 590 eur na externý projektový 

manažment počas celej doby trvania projektu "Wifi pre teba" za podmienky, že uvedená suma 

bude naplánovaná do rozpočtu na rok 2020 a uhradená v roku 2020. 

Dal hlasovať za prednesený návrh 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že prednesené uznesenie bolo schválené. 

 

-  Pokračoval žiadosťou pána farára, ktorý žiada o poskytnutie príspevku na vybavenie 

multifunkčnej miestnosti na novej fare. Žiadosť je prílohou  č. 8 tejto zápisnice. V žiadosti 

nenapísal o akú sumu ide. Poslanci sa dohodli, že zoberú žiadosť na vedomie a odporučia mu 

požiadať o príspevok formou dotácie. 

požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie č.93, ktorá ho 

prečítala v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie žiadosť 

Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Oponice, Oponice 255 zo dňa 3.7.2019 o poskytnutie 

príspevku na farskú budovu - požiadať formou dotácie 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že prednesené znenie uznesenia bolo prijaté. 

 

- ďalej informoval o žiadosti pána Ing. Ráceka o zmenu územného plánu obce Oponice,  ktorá 

je prílohou č.9 tejto zápisnice. Dôvodom je plánovaná výstavba rodinného domu na jeho 

pozemku. Starosta povedal, že nevie koľko by to stálo a či by to pán Rácek zaplatil, v žiadosti 

to nie je uvedené. 

požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh na uznesenie č.94, ktorá ho 

prečítala v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. berie na vedomie žiadosť o úpravu územného plánu zo dňa 5.8.2019 

B. odporúča starostovi obce zistiť podmienky zmeny územného plánu obce Oponice 

dal hlasovať za prednesené uznesenie 

            Za: hlasovali všetci poslanci 

      Proti: nikto 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že prednesené znenie uznesenia bolo prijaté. 
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- starosta požiadal poslancov, aby zvážili možnosť preplatenia poistky v  sume 83,16 eur , je 

to poistenie zodpovednosti primátorov a starostov pre prípad vzniku škody v súvislosti            

s výkonom funkcie, ktorú starosta uzavrel v Komunálnej poisťovni. Je to ročné poistné a platí 

na celé funkčné obdobie strop poistnej sumy je tam 30000 eur. 

- Bc. Peter Marko sa prihlásil, že chce poslancov upozorniť že je to poistenie súkromnej 

osoby, starosta oponoval, že je to poistenie v súvislosti s výkonom funkcie, Bc. Peter Marko 

pokračoval, že je to jeho poistka nie obce, on ju mal tiež  a platil si to sám, myslí si že plat má 

taký, že to v pohode zvládne, nevie prečo by to obec mala platiť 

- poslanec  Stanislav Košťál oponoval, že on ako podnikateľ si tiež platí poistku zo svojho, 

firma mu to nezaplatí 

- došlo k zvade medzi starostom a Bc. Petrom Markom, zvada sa týkala paušálu ,300 eur 

mesačne, bývalého starostu na auto, kde neboli podložené  cestovné výdavky dokladmi ani 

raz za celé funkčné obdobie 

- po utíšení starosta požiadal o prednesenie návrhu uznesenia č. 95, predsedníčka ho prečítala 

v znení Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje preplatenie poistky obcou Oponice, 

číslo 6824627815 uzatvorenej dňa 25.7.2019 v Komunálnej poisťovni, na zodpovednosť 

primátorov a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie, 

starostovi obce, Mgr. Milanovi Gálovi vo výške 83,16 eur ročne v plnej výške, počas celého 

jeho funkčného obdobia. 

           Za: hlasovali 4  poslanci Mgr. Andrea Gálová, Mgr. Zdenka Belohorcová, Milan    

                 Žitňanský a Peter Kohajda 

      Proti: 1 poslanec Stanislav Košťál 

       Zdržal sa: nikto 

Skonštatoval, že prednesené uznesenie bolo schválené. 

 

- ďalším bodom v rôznom bolo informovanie prítomných o tom, že bo zvolaný štátny 

stavebný dohľad ohľadom kanalizácie, z toho dôvodu, že pri dome pána Šíra bola kanalizačná 

prípojka vybudovaná nad plynovou prípojkou, budú tam z okresného úradu, prizvaní sú pán 

Širo,  plynáry starosta a pozval aj bývalého starostu, aby vysvetlil z akého dôvodu to bolo 

takto vybudované a nie je to pravdepodobne jediný prípad, preto by bol rád, keby sa tam 

bývalý starosta dostavil a vysvetlil to. 

 

- v rôznom sa prihlásil poslanec Stanislav Košťál - ohľadom "Verejného priestranstva okolia 

KD" a spýtal sa, či  starosta  s ostatnými poslancami konzultoval krok čo sa ide robiť, 

vypovedanie zmluvy a či ich upozornil, že môžeme tak prísť o peniaze na toto námestie 

- starosta odpovedal, že to poslal na PPA a počká si na ich vyjadrenie a nevie prečo by sme 

mali prísť o peniaze 

- poslanec Stanislav Košťál odpovedal, lebo on od zmluvy neodstúpil, nič nezákonné             

sa neurobilo, keby tam bolo nejaké pochybenie oni by to boli zmietli zo stola, ak príde obec    

o peniaze, sám  podá trestné oznámenie  

- starosta zopakoval, že si počká na vyjadrenie PPA, viackrát písal aj mail tomu čo to má        

na starosti na PPA, ale sa mu to vracalo, lebo mal plnú schránku, čo s tým je teraz na to nevie 

odpovedať znovu sa strhla zvada 

- Bc. Peter Marko chcel vedieť, či sú poslanci s rozhodnutím starostu stotožnení 

- starosta zopakoval, že počká na stanovisko PPA a poslanci ak chcú môžu Bc. pánovi 

Markovi odpovedať 

- poslanec Milan Žitňanský povedal, že sa tiež vyjadrí po stanovisku PPA 

- poslanec Stanislav Košťál sa spýtal, či poslal starosta celý proces verejného obstarávania  

na kontrolu na PPA, starosta odpovedal, že nie 

 



11 

 

- poslankyňa Mgr. Andrea Gálová sa vyjadrila, že každý z poslancov dostal vyjadrenie 

právnika, ktorý je erudovaný vo verejnom obstarávaní a zmluva je postavená tak, že ju môže 

vypovedať starosta aj druhá strana 

-  starosta debatu k tomuto ukončil,  téma je pre neho uzavretá s tým,  že poslanec Košťál 

dostane stanovisko, keď sa vyjadrí PPA  

- poslanec Košťál sa spýtal, že ako môže dostať vyjadrenie PPA, keď to tam neposlal 

- starosta odpovedal, že požiadal o významnejšiu zmenu, ak PPA neodobrí významnejšiu 

zmenu budeme pokračovať v tom čo bolo 

znovu sa strhla zvada 

- starosta poprosil ostatných o ďalšie otázky  

- prihlásil sa Miloš Kováč, či by sa nemohli uznesenia zverejňovať v spravodajcovi, starosta 

odpovedal, že môžu 

- ďalej pokračoval, že písali ste v Oponickom spravodaji, že keď sa namontovalo Led 

osvetlenie platilo sa  o  320 eur viac, pýtal sa ako je možné že Solčany svietia celú noc sú 

väčšia dedina a platia menej, starosta odpovedal, že to mu nevie vysvetliť, pán Kováč 

pokračoval, že nevie v ktorom roku to bolo, keď si dal jeden pán poslanec schváliť 

namontovanie troch alebo štyroch svietidiel, ktorých spotrebu platí obec, tam vraj máme tých 

320 eur, ďalej sa spýtal, že ako sme prišli na to že je to tá časť obce 

- starosta požiadal pracovníčku obce Zuzanu Geršiovú, ktorá vysvetlila, že verejné osvetlenie 

je rozdelené na dve odberné miesta jedno pri súp. čísle 231 a to je súlovská ulica a druhé je  

 stred , ročné zúčtovacie faktúry sú teda na verejné osvetlenie dve a keďže stred sa 

namontovali led lampy koncom roka 2018 tam sa to ešte nedá vidieť ale na faktúre za rok 

2017 a faktúre za rok 2018 na odbernom mieste verejného osvetlenia na súlovskej ulici je 

tento rozdiel, tak sme na to prišli 

- starosta povedal, že sa tam tiež písalo, že viac sa bude vedieť po zúčtovaní roka 2019 

- pán Kováč tiež ste tam písal, že je v budove KD kopu nepotrebného materiálu, bola zriadená 

likvidačná komisia, čo sa vyradilo 

- starosta odpovedal, že zatiaľ nič a za 8 rokov celkom nič 

- pán Ing. Medzanský sa chcel informovať ohľadom futbalu. Starosta odpovedal, že nie sú tu 

kompetentní na odpoveď. 

- ďalej sa pýtal na potok, chodí okolo neho 9 mesiacov je tam džungľa, poslanci sa o to 

nezaujímajú, starosta odpovedal, že zrovna dnes volal s pánom Rácekom, ktorý išiel              

na poradu, že to tam prednesie a dá mu v piatok vedieť, nevie či to už prebralo Povodie Váhu. 

Pán Medzanský sa spýta, že čo sa zmení ak potok zmení majiteľa 

- pani Zuzana Šmatláková mala pripomienku, že kontajnery na textil sú neprístupné a plné 

- pán Kováč sa spýtal, či športovci už vyrovnali 2000 eur, starosta odpovedal áno predložili 

doklady  

- znovu sa strhla zvada 

- starosta odpovedal pánovi Ing. Medzanskému ohľadom futbalu, že vraj skončili, lebo nemal 

kto hrať 

- pani Hodálová Stanislava sa pýtala ohľadom zberného dvora, či tam niekto dáva pozor, kde 

to ľudia sypú a mohol by starším aj pomáhať 

- starosta odpovedal, že je tam za to zodpovedný človek, pani Hodálová Stanislava oponovala, 

že tam nikdy nie je, len otvorí a zatvorí 

- pani Košťálová sa pýtala, že prečo je v stredu otvorený zberný dvor len od 9 do 12 

- pani Hodálová Stanislava sa spýtala že na okolí obce Preseľany, Výčapy Opatovce 

Lefantovce, ten kto si vezme ten zelený odpad potom dovezie niekoľko fúr rašeliny alebo 

kompost, chcela by či to bude aj u nás na jar by to bolo dobré- starosta odpovedal že to zistí 

Viac nemal nikto pripomienku 
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     13.  Záver   

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

 

 

 

 

V  Oponiciach    

 

 

 

 

Overovatelia :     Mgr. Vladimír Kopec             ................................. 

                        

                            Milan Žitňanský                     .................................. 

 

 

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

 

 

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

 


