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Nech pokoj, radosť a pohoda vládne vo 
Vašich domovoch v tento vianočný čas  
a šťastie sprevádza Vaše kroky počas 

celého roka 2022. 
 
 
 
 
 
                      Mgr. Milan Gál 
                        starosta obce 

 
 

Oponický 
spravodajca 
Ročník XIV.                                                                                číslo II.  
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Celý rok sa niesol v znamení, kedy nemôžeme 

žiť svoj život naplno, nakoľko sa prijímali a prijímajú 
rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 
COVID-19. Pomaly sa to stáva bežnou súčasťou nášho 
každodenného života. A preto mi dovoľte v samom 
začiatku zaželať Vám, aby boli tieto najkrajšie sviatky 
v roku pre nás všetkých príjemným spestrením tohto 
pochmúrneho obdobia a zaželal Vám všetkým pevné 
zdravie a úsmev na tvári. 

V roku 2021 sme kvôli situácii s ochorením 
COVID-19 a opatreniam ktoré bolo potrebné 
dodržiavať zorganizovali len podujatie s názvom 
„Rozlúčka s letom“. Podujatie bolo určené hlavne pre 
naše deti. Zabezpečili sme vystúpenie šaša, skákací hrad 
a maľovanie na tvár. Jeden šašo svojím vystúpením 
vyčaroval deťom úsmev na tvárach a druhý im 
vyčaroval rôzne zvieratká z balónikov. Deti sa mohli 
posilniť chutnými hotdogmi, džúsom, kofolou a 
sladkosťami. Pre rodičov bolo pripravené tiež 
občerstvenie.  

Za pomoc zorganizovať toto podujatie ďakujem 
poslancom obecného zastupiteľstva Andrei Gálovej, 
Zdenke Belohorcovej a Petrovi Kohajdovi a pani 
Martine Výrostekovej a Jozefovi Výrostekovi. 

 
Mnoho plánovaných podujatí sme boli nútení 

v roku 2021 pre prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19 zrušiť. Jednalo sa o podujatie 
„Fašiangové posedenie“, „Stavanie mája“ „Deň detí“, 
„Stredovek na Oponickom hrade“, „Október – mesiac 
úcty k starším“, „Mikuláš a vianočný punč“, čo nás 
nesmierne mrzí.  

Tradične sme 28.8.2021 položili veniec k 
pomníku padlých, pri príležitosti 77. výročia 
Slovenského národného povstania.  

Slovenské́ národné́ povstanie vypuklo 29. 
augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového 
hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na 
územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom 
bolo odstránenie autoritatívnemu režimu Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do 
obnovenej Československej republiky. Centrom 
povstania bola Banská ́ Bystrica. Nemecké jednotky 
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povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. 
októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky 
spôsob boja.  

So zbraňou v ruke bojovalo približne 55 000 
mužov a žien. Do povstania sa po boku Slovákov 
zapojili príslušníci vyše 20 naŕodov a naŕodností. 
Nemecké velenie nasadilo na likvidaćiu povstania 
takmer 30 000 muzǒv. V bojoch proti okupantom padlo 
asi 2000 povstalcov. Nemecké jednotky spolu so 
slovenskými kolaborantami vypálili viacej ako 95 
slovenských obcí, osád a samôt. 

Sloboda je slovo s hlbokým obsahom. Skutočná 
sloboda však tkvie aj v ochote niesť zodpovednosť - 
zodpovednosť za budúcnosť. Naši predkovia sa postavili 
na odpor aj preto, lebo si nevedeli predstaviť svoju 
budúcnosť v neustálom strachu a prenasledovaní. Títo 
ľudia mali tiež svoje túžby a sny o slobodnom živote. 
Nech je pripomienka 77. výročia Slovenského 
národného povstania predovšetkým vyjadrením našej 
vďačnosti za prinesené obete, pre krajšiu a lepšiu 
budúcnosť.  

 
Naďalej sme pokračovali vo zveľaďovaní 

majetku obce.  
V júli 2021 sme podali žiadosť o poskytnutie 

grantu s názvom „Pohybom ku zdraviu“ na 
rekonštrukciu ihriska v areáli Materskej školy. Naša 
žiadosť bola schválená a Nadácia Pontis a Nadačný 
fond Jaguar Land Rover Slovakia nám na rekonštrukciu 
ihriska poskytla grant vo výške 800,-EUR. Za 
poskytnuté prostriedky sme zakúpili novú celokovovú 
reťazovú dvojhojdačku a dve strunové hojdačky. Verím, 
že uvedené prvky spestria a spríjemnia pobyt deťom 
v našej Materskej škole. Celkové náklady obce na 
uvedenom projekte boli 1 540,- EUR.  

Za poskytnutie grantu Nadácii Pontis 
a Nadačnému fondu Jaguar Land Rover Slovakia 
ďakujeme. Za možnosť podať uvedenú žiadosť sa chcem 
poďakovať poslancovi obecného zastupiteľstva pánovi 

Lukášovi Košťálovi. Za osadenie spomínaných prvkov 
sa chcem poďakovať firme GEMAT, s.r.o. Oponice, 
ktorá nám uvedené prvky osadila bezodplatne.  

 Aj tento rok sme pokračovali v rekonštrukcii 
vnútorných priestorov budovy Materskej školy.  

Na prvom poschodí sme zrekonštruovali sklad, 
v ktorom bol poškodený strop. Ďalej prebehla komplet 
rekonštrukciou aj spálňa pre deti, kde sme vymenili 
krytinu na podlahe, vymenili všetky radiátory, 
vymaľovali a vymenili osvetlenie. Nalepená bola aj nová 
krytina podlahy na chodbe.  

Zrekonštruovali sme aj vnútorné schodisko. 
Bola vymenená komplet krytina, za pestrú farebnú 
a v rovnakom duchu bolo namaľované aj zábradlie na 
schodisku.  

Na prízemí sme komplet zrekonštruovali 
kúpeľňu. Dostala úplne nový šat a dovolím si tvrdiť, že 
vyzerá nádherne aj vďaka tvorivosti a fantázii ľudí, ktorí 
túto rekonštrukciu realizovali. 
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Miestnosti ktoré ešte čaká rekonštrukcia je 

trieda na prvom poschodí, zborovňa a riaditeľňa. 
Celkové náklady na rekonštrukciu vnútorných 

priestorov Materskej školy (maliarske práce, kúrenárske 
práce, vodoinštalačné práce, elektrikárske práce, 
stavebné práce a materiál s tým súvisiaci a výmena 
okien v kúpeľni) v roku 2021 boli                                              
vo výške 55 028,71 ,-EUR. 

Ďalšou investíciou do budov vo vlastníctve obce 
bola rekonštrukcia strechy na obecnom úrade (Dom 
Kultúry), nakoľko už niekoľko rokov nám zatekalo do 
vrchného podlažia a dochádzalo tak k poškodzovaniu 
majetku obce. Svojpomocne (lepením dier) sme 
nedokázali zatekanie zastaviť. Prebehla kompletná 
rekonštrukcia aj so zateplením strechy a výmenou 
odkvapového systému a oplechovaním. Zároveň sme 
počítali pri oplechovaní aj s prípadným zateplením 
budovy v budúcnosti. Celkové náklady na 
rekonštrukciu strechy boli vo výške 31 685,04 ,- EUR. 

Všetky uvedené investície boli hradené 
z rozpočtu obce Oponice. 

Spálňa po rekonštrukcii 
Schodisko po rekonštrukcii Schodisko pred rekonštrukciou 

Umyváreň po rekonštrukcii 
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Opäť sa chcem poďakovať poslancom 
obecného zastupiteľstva za podporu týchto projektov. 

 
V súčastnosti prebieha rekonštrukcia 4ks okien 

a vchodových dverí na malom kaštieli. Na uvedenú 
rekonštrukciu nám bola schválená dotácia 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 3 000,- 
EUR. Celkové náklady na rekonštrukciu budú vo výške 
4 000,-EUR. 

 
Do školskej jedálne v Materskej škole sme 

zakúpili za financie poskytnuté Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky novú 
chladničku, mrazničku, ohrevný pult, škrabku na 
zemiaky a umývačku riadu.  Ministerstvo nám schválilo 
dotáciu vo výške 5000,- EUR. Z našich finančných 
zdrojov sme dokúpili a zmodernizovali dva nové 
pracovné stoly a nový regál v celkovej                             
sume  851,18 EUR. 

 
V novembri 2021 sme zrealizovali 

reštaurátorský výskum na Malom kaštieli, na ktorý nám 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky schválilo 
dotáciu vo výške 5 500,-EUR. Celkové náklady na 
realizáciu projektu boli vo výške 6 200,- EUR.  

 
Tento rok sme zriadili  novú WEB stránku 

obce. Zároveň sme rozšírili možnosti informovania 
občanov prostredníctvom Mobilnej aplikácie, 
mailom, alebo SMS. Poskytovateľa týchto služieb sme 
požiadali o zriadenie možnosti rezervácie občanov, na 
objednanie ťahania žúmp priamo na našej stránke. 
Uvedenú službu nájdete na domovskej stránke obce 
Oponice „Rezervácia ťahania žúmp“. Vzhľadom 
k tomu, že táto rezervácia je v štádiu testovania Vás 
prosím o zhovievavosť v prípade počiatočných 

problémov. Naďalej však ostane možnosť objednať 
ťahanie žumpy cez telefón u zamestnancov obecného 
úradu. 

Podrobnosti sa môžete dozvedieť ak navštívite 
našu novú stránku  www.oponice.sk.  
 

Tento rok sme pred pamiatkou zosnulých 
umiestnili nálepky na hrobové miesta, za ktoré neboli 
zaplatené poplatky. Mnohí oslovení majitelia promptne 
zareagovali a nedoplatky uhradili. Našim cieľom bolo 
osloviť majiteľov hrobových miest, nakoľko mnohí z ich 
ani nevedeli, že majú nedoplatky za nájom hrobového 
miesta a nám neboli známe kontakty na tieto osoby. 
Samozrejme, ako pri každej novinke, sme sa stretli aj s 
nevôľou niektorých obyvateľov obce (paradoxne tých, 
ktorých sa to ani netýkalo), že prečo sme tieto nálepky 
lepili práve na pamiatku zosnulých. Vysvetlenie je 
jednoduché. Pamiatka zosnulých je obdobie, kedy sa pri 
hroboch svojich najbližších schádzajú rodinný 
príslušníci, ktorí nie sú obyvateľmi našej obce a pre 
vzdialenosť nenavštevujú hroby tak často a bol veľký 
predpoklad, že sa v tomto období pri hrobe svojich 
príbuzných pristavia.  Zároveň si Vám dovoľujem dať 
do pozornosti, že na webovej stránke obce v sekcii 
OBEC/obecný cintorín/Virtuálny cintorín, si 
dokážete pozrieť do kedy máte zaplatené poplatky za 
hrobové miesto a môžete na hrobe svojho príbuzného 
zapáliť virtuálnu sviečku. 

 
Vlastnými silami sme obnovili kaplnku pri 

vjazde do Oponíc smerom od Nitry. Osobne som 
vykosil okolie kaplnky, zamestnanci obce kaplnku 
natreli bielou farbou a vyrobil som nové dvierka, ktoré 
sa dajú už aj otvoriť a je vidno dovnútra. 
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V obci sme 
umiestnili nový 
kontajner na obnosené 
šatstvo od spoločnosti 
HUMANA People to 
People Slovakia o.z., 
ktorý je umiestnený pri 
starom dome kultúry 
(vchod od pošty). 
K bytovke so súpisným 
číslom 276 sme 
zabezpečili 1100 l 
kontajner na papier. 
 

 
Vďaka našim občanom, Jarmile Geršiovej, 

Andrei Gálovej, Linde Gálovej, Jurajovi Geršimu, 
a Jezefovi Maňúchovi ani tento rok na námestí nechýba 
krásny adventný veniec.  

Kvôli prijatým obmedzeniam Mikuláš roznášal 
balíčky všetkým deťom priamo domov. Celkovo rozdal 
122 balíčkov poslušným deťom. Samozrejme nezabudol 
ani na naše deti v materskej a základnej škole. Chcem sa 
poďakovať našej pani hlavnej kontrolórke, Ing. Helene 
Paučírovej, ktorá zabezpečila do balíčkov ovocie, ďalej 
sa chcem poďakovať čertovi (Andrei Gálovej), anjelovi 
(Zuzke Kohajdovej) a pomocníkom Laurike 
Klačanskej, Nine Kohajdovej, Zdenke Belohorcovej, 
Vladímírovi Klačanskému, Martinovi Medzanskému 
a Petrovi Kohajdovi za to, že pomáhali Mikulášovi 
rozdávať balíčky. Moja vďaka patrí aj Margite 
Urbaníkovej, ktorá nám na námestie poskytla vianočný 
stromček. 

Ani tento rok sme nezabudli na našich seniorov 
a deti narodené v roku 2020. Seniorom od 65 rokov 
(vrátane) sme poskytli poukážky na nákup tovaru 
v TESCU v hodnote 20 EUR na osobu, jubilantom 70, 
75, 80, 85, 90, 95 vo výške 30 EUR na osobu a rodičom 

detí narodeným v roku 2020 vo výške 30 EUR na dieťa. 
K uvedeným poukážkam sme pripojili tašku s erbom 
obce a kalendár na rok 2022. 

Na monitorovanie verejného priestranstva sme 
boli nútení zakúpiť nový kamerový systém, nakoľko 
pôvodný nám poškodil blesk. Náklady na obstaranie 
nového kamerového systém nám boli uhradené 
poisťovňou. Kvôli ochrane majetku obce sme rozšírili 
kamerový systém o jednu kameru, ktorú sme umiestnili 
na ČOV. 

 
V  roku 2021 sme 

zorganizovali štyri očkovania proti 
ochoreniu COVID -19. 

Mikuláš a jeho pomocníci 
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Ako ste si mnohí všimli, 1.7.2021 sa začali práce 

na rekonštrukcii priestorov okolo kultúrneho domu. 
V priebehu rekonštrukcie nám zhotoviteľ (AB-STAV, 
s.r.o., Malý Cetín) oznámil, že dodávateľ nie je schopný 
dodať zámkovú dlažbu na základe zadaných 
požiadaviek (hrúbka dlažby 10 cm a typ dlažby) 
v požadovanom termíne, nakoľko vznikali 
v stavebníctve všeobecne problémy s dodávkou 
materiálov. Čakacia doba na dodávku dlažby bola dva 
mesiace. Z uvedeného dôvodu sa koniec termínu 
realizácie diela presunul na koniec novembra 2021. 
Počas realizácie bolo ďalej potrebné vyriešiť odvodnenie 
veľkej plochy, aby nedochádzalo k vytápaniu susedných 
nehnuteľností. S odvodnením sa v projekte nepočítalo. 
Zhotoviteľ na základe našej požiadavky vykonal 
odvodnenie a upravil chodník taktiež podľa našich 
požiadaviek. Po prekonzultovaní s poslancami 
obecného zastupiteľstva sme sa rozhodli, že dáme 
zrekonštruovať aj schody pred vchodom do obecného 
úradu a tanečnej sály Domu kultúry, nakoľko si myslím, 
že bolo vhodné z estetického hľadiska schody opraviť. 

Teraz, po prevzatí hotového diela, nás čaká 
predloženie žiadosti na Pôdohospodársku platobnú 
agentúru o refundáciu nákladov spojených 
s rekonštrukciou verejných priestranstiev v okolí 
kultúrneho domu. 

Rekonštrukciu chodníka, schodov a vyriešenie 
odvodnenia plochy pred domom kultúry hradila obec 
zo svojho rozpočtu. Celkové náklady na ich 
rekonštrukciu sú vo výške 9 323,14 EUR. 

 
Od začiatku roka 2021 sme prešli na nový 

spôsob zberu zmesového komunálneho dopadu a nový 
spôsob platenia za komunálny odpad, množstvový zber, 
tzv. „lístkový systém“ 

Blíži sa koniec roka a už teraz môžem 
konštatovať, že sme zmenu systému pochopili a čo je 
ešte lepšie aj zvládli na výbornú. Zmeny v zbere 
zmesového komunálneho odpadu sme zavádzali 
postupne počas rokov 2019 až 2021. Výsledky si môžete 
porovnať v tabuľke č.1 na strane 10. V tabuľke nie sú 
zahrnuté náklady za december 2021, no už teraz je 
vidno, že sú výsledky ohromujúce. Aj napriek tomu, že 
sa poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu a za 
skládkovanie oproti roku 2020 zvyšovali, spoločne sme 

dokázali náklady za zmesový komunálny odpad znížiť. 
A ako som uviedol v predchádzajúcom čísle, 
z Environmentálneho fondu sme za dosiahnutú mieru 
separovania komunálneho odpadu obdržali na náš účet 
506,45 ,-EUR.  

Aj napriek vynikajúcim výsledkom je stále 
dôvod na zlepšenie, aby výsledky boli ešte lepšie. 
Najväčšie nedostatky máme v zbere veľkoobjemového 
odpadu. Kontajnery sa pristavujú v našej obci dvakrát 
do roka.  V kontajneroch sa nachádza stále veľké 
množstvo plastov, dreveného odpadu a kovového 
odpadu.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 
sme v tomto roku prijatými opatreniami znížili 
hmotnosť veľkoobjemového odpadu o 5,97 tony a v 
porovnaní s rokom 2019 o  20,47 tony. 

Občas sa ešte stretávame s prípadmi, kedy 
nedôjde k výsypu zbernej nádoby na zmesový 
komunálny odpad. Občania, je potrebné vešať lístky 
včas na zbernú nádobu, nakoľko zberová spoločnosť má 
svoj systém zvozu. Ak budete vešať lístky neskoro, tak 
smetné nádoby nebudú vyprázdnené. Zamestnanci 
zberovej spoločnosti sa musia na moju žiadosť vracať k 
zberným nádobám, na ktoré sú lístky umiestnené po 
zvoze dodatočne. Narúša to harmonogram zvozu 
odpadu zberovou spoločnosťou. Zberová spoločnosť 
vykonáva v našej obci zvoz odpadu v skorých ranných 
hodinách. 

Dovoľujem si Vám opäť pripomenúť, že máte 
možnosť nainštalovať si na svoj mobilný smart telefón 
aplikáciu OPONICE, kde Vám budú chodiť aj 
informácie o plánovanom zvoze odpadu.  

Opäť sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí 
pristupujete zodpovedne k separovaniu komunálneho 
odpadu a svojim zodpovedným prístupom prispievate 
k zlepšeniu životného prostredia a v neposlednom rade 
znižujete náklady na poplatky za zmesový komunálny 
odpad. 
 

 
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne 

zníži množstvo voľne pohodených plastových 
nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. Je 
to jediný účinný spôsob ako dosiahnuť vysokú mieru 
vytriedenia nápojových obalov. Podľa skúseností 
zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov 
presiahnuť 90 %. Len na Slovensku sa ročne predá 
približne miliarda plastových fliaš. Preto je dôležité aby 
nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované. 
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Pandémia ovplyvňuje život všetkých okolo nás. 

Neobchádza ani deti a významne ovplyvňuje proces 
výchovy a vzdelávania v našej škole.  
Pokiaľ bolo slovo Covid  pre nás nepoznané, každý 
začiatok školského roka a aj jeho  priebeh vyzeral úplne 
inak.  

V prvý deň po prázdninách sprevádzali žiakov 
rodičia, ktorí bez obmedzení mohli navštíviť priestory 
školy, pozrieť sa, kde bude ich dieťa tráviť väčšinu času, 
mohli sa porozprávať s učiteľmi. Tentokrát sme  museli 
slávnostne zahájiť školský rok vo vonkajších priestoroch 
s obmedzenými možnosťami, aby mohli rodičia 
sprevádzať svoje ratolesti.  

V minulosti sme vždy s deťmi v priebehu prvých 
týždňov absolvovali jednodňový poznávací výlet 
spojený s divadelným predstavením. Žiaľ ani tieto 
aktivity už druhý rok nevykonávame. Nehovoriac o 
tom, že žiaci  museli byť chránení rúškom, dodržiavať 
vo zvýšenej miere zásady bezpečnosti a bezinfekčnosti, 
v čom nám významne pomáhali rodičia, ktorí sa 
väčšinou správali a správajú zodpovedne a dbajú nielen 
na zdravie svojho dieťaťa, ale i detí ostatných rodičov. 

Napriek týmto nepopulárnym obmedzeniam sa 
snažíme deťom vyučovanie ozvláštňovať a spestrovať 
aktivitami, ktoré je možné organizovať aj v týchto 
podmienkach. 

V mesiaci október nás navštívila folklórna 
formácia rodiny Hlbockých. Veľmi pekným, 
prijateľným a pútavým spôsobom odprezentovala 
pásmo piesní a ľudových tradícií z minulosti pod 

názvom Rok na dedine. Deti sa tešili najmä z 
poznávania netradičných hudobných nástrojov, ktoré 
mnohí z nich videli možno prvýkrát v živote. S radosťou 
sa zapájali do vystúpenia- kolísali bábätko, vystrájali 
svadbu, odčepčovali nevestu a pod. Nakoniec si  
spoločne zaspievali  pieseň  a výdatným potleskom 
odmenili Katku a Petra Hlbockých za pútavé a milé 
vystúpenie. 

O pár dní sme dostali pozvanie z materskej 
školy  na vystúpenie cvičiteľa so  psom. Deti sa tešili, ako 
budú na vlastné oči vidieť prácu so štvornohým 
miláčikom, naučia sa pokyny a povely k poslušnosti, 
budú môcť sledovať spoluprácu človeka so zvieraťom.  
Aké bolo ich prekvapenie, keď sa všetky  na vystúpení aj 
aktívne začali podieľať.  Najskôr opatrne, neskôr už 
smelo nechali psíka behať slalom pomedzi nich, 
preskakovať ich. Niektorí mali možnosť vyskúšať si aj 

aportovanie a podali psíkovi za odmenu dobrotu, tí 
odvážnejší ho aj pohladkali. Bolo to veľmi zábavné 
vystúpenie, deti cvičiteľa odmenili úprimným 
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potleskom, spoločne sa vyfotili a obohatené o ďalší 
zážitok sa vrátili do školy na vyučovanie. 
  Pandémia  nám okrem obmedzení prináša do 
nášho života aj rôzne pre dospelých vážne, no pre deti 
úsmevné a nezabudnuteľné situácie. Aj keď vnímame  
tieto chvíle s plnou  zodpovednosťou, deťom je niekedy 
nutné situáciu zjednodušiť a sprostredkovať primerane.  
Takto sme im zabezpečili zážitok obedu v školských 
laviciach, keď sme z dôvodu ochrany detí zvolili v 
najkritickejší deň dovoz obedov do školy a podávanie s 
jednorazovým jedálenským servisom. Deti boli úplne 
nadšené, užívali si pre nás dospelých vážnu, ale pre nich 
netradičnú  a zábavnú situáciu. Poňali to ako 
dobrodružstvo, hneď ako sa to dozvedeli, nevedeli sa 
dočkať obeda, a boli zvedavé, či takto budú môcť 
jedávať častejšie. Dokonca aj apetít mali v ten deň akýsi 
väčší. 

Každý z nás si uvedomuje, že škola nie je len 
zdroj vedomostí, ale aj miesto, kde deti trávia svoj voľný 
čas, nadväzujú priateľstvá, zabávajú sa, učia sa 
prekonávať svoje prvé prekážky, spolupracujú,  včleňujú  
sa do kolektívu, majú spoločné zážitky. Radi by sme sa 
samozrejme vzhľadom na možnosti naďalej podieľali na 
príprave akcií a podujatí, na ktoré budú deti dlho 
spomínať. 

 
Kolektív pracovníkov Základnej školy 

 

 
V roku 2020 v našej obci pribudla jedna 

národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci  
(Pieta) a v roku 2021 dve nové národné kultúrne 
pamiatky, kostol r.k. sv. Petra a Pavla a cintorín 
príkostolný. 
 

 
V Slovenskej republike teda aj v našej obci  

prebiehalo od 01.06.2020 do 12.02.2021 sčítanie 
domov a bytov v elektronickej forme.  V obci bolo 
sčítaných 344 domov a bytov úplných 1 neúplný (Dom 
kultúry – adresný bod pre obyvateľov bez čísla domu) a 
99 rozpracovaných (stavby ako hosp. budovy, garáže, 
ktoré nie sú určené na bývanie). Sčítací komisár – 
Zuzana Geršiová, pracovníčka OcU Oponice ukončila 
práce na sčítaní domov a bytov dňa 09.02.2021. 

 Sčítanie obyvateľov, ktoré bolo robené 
aj v elektronickej forme samosčítaním alebo 
prostredníctvom sčítacieho komisára sa ukončilo 13. 
júna 2021 a aktuálne prebieha spracovanie údajov. V 
obci bolo sčítaných 91,43% obyvateľov.  

Štatistický úrad SR ďakuje  5 miliónom 220 tisíc 
obyvateľom Slovenska, ktorý sa sčítali a urobili klik pre 
lepšiu budúcnosť Slovenska. 

 
 

Geršiová Zuzana 
 ref. OcU Oponice 
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Obec Oponice v druhej polovici roku 2021 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 

 
1. Environmentálny fond - „OPONICE-KANALIZÁCIA-II.ETAPA“ 
2. Environmentálny fond - „Naḱup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozlozǐteľných opdadov pre 

obec Oponice “ (mulčovač, štiepkovač, kompostéry) 
3. Environmentálny fond - „Nákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu v Oponiciach“ (Traktor s príslušenstvom) 
4. Nitriansky samosprávny kraj  - „Stredovek na Oponickom hrade“  
5. Nitriansky samosprávny kraj  - „Pohybom ku zdraviu“ (Zakúpenie vonkajších certifikovaných fitness 

strojov) 
6. Nitriansky samosprávny kraj  - „Zachráňme kultúrne pamiatky“ (Rekonštrukcia okien na južnej 

strane Malého kaštieľa) 

1. Environmentálny fond - „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Zaḱladnej školy Oponice“ –  
161 506,00 EUR 

- Ing. Helene Paučírovej – za zabezpečenie ovocia do mikulášskych balíčkov  
- CW services s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – pravidelná bezodplatná dezinfekcia 

priestorov materskej školy v Oponiciach 
- Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany a Kaufland – potraviny projekt zbierky „Pomáhame 

potravinami“ 
- Jozef Kmeť, Oponice – pomoc pri záchrane turistov, ktorí navštívili Oponický hrad autom a z dôvodu 

spadnutého stromu a nepriaznivého počasia sa nedokázali vrátiť na zjazdnú komunikáciu. 
 

 
 
 

Tabuľka č.1 

 

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021
Rozdiel rok 
2019 a 2021

Komunálny odpad / tona 215,98 146,16 90,23 -125,75
Komunálny odpad / EUR 17 864,39 € 18 903,84 € 12 764,58 € -5 099,81 €
Sklo / tona 11,98 14,28 16,07 4,09
Papier / tona 5,76 18,80 23,35 17,59
Plast / tona 10,06 18,40 22,80 12,74

Porovnanie vyprodukovného množstva odpadu 
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Po 3 10 17 24 31 Po 7 14 21 28 Po 7 14 21 28 Po 4 11 18 25
Ut 4 11 18 25 Ut 1 8 15 22 Ut 1 8 15 22 29 Ut 5 12 19 26
St 5 12 19 26 St 2 9 16 23 St 2 9 16 23 30 St 6 13 20 27
aƚ 6 13 20 27 aƚ 3 10 17 24 aƚ 3 10 17 24 31 aƚ 7 14 21 28
Pi 7 14 21 28 Pi 4 11 18 25 Pi 4 11 18 25 Pi 1 8 15 22 29
So 1 8 15 22 29 So 5 12 19 26 So 5 12 19 26 So 2 9 16 23 30
Ne 2 9 16 23 30 Ne 6 13 20 27 Ne 6 13 20 27 Ne 3 10 17 24

Po 2 9 16 23 30 Po 6 13 20 27 Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 29
Ut 3 10 17 24 31 Ut 7 14 21 28 Ut 5 12 19 26 Ut 2 9 16 23 30
St 4 11 18 25 St 1 8 15 22 29 St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 31
aƚ 5 12 19 26 aƚ 2 9 16 23 30 aƚ 7 14 21 28 aƚ 4 11 18 25
Pi 6 13 20 27 Pi 3 10 17 24 Pi 1 8 15 22 29 Pi 5 12 19 26
So 7 14 21 28 So 4 11 18 25 So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27
Ne 1 8 15 22 29 Ne 5 12 19 26 Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28

Po 5 12 19 26 Po 3 10 17 24 31 Po 7 14 21 28 Po 5 12 19 26
Ut 6 13 20 27 Ut 4 11 18 25 Ut 1 8 15 22 29 Ut 6 13 20 27
St 7 14 21 28 St 5 12 19 26 St 2 9 16 23 30 St 7 14 21 28
aƚ 1 8 15 22 29 aƚ 6 13 20 27 aƚ 3 10 17 24 aƚ 1 8 15 22 29
Pi 2 9 16 23 30 Pi 7 14 21 28 Pi 4 11 18 25 Pi 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 So 1 8 15 22 29 So 5 12 19 26 So 3 10 17 24 31
Ne 4 11 18 25 Ne 2 9 16 23 30 Ne 6 13 20 27 Ne 4 11 18 25
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