
OBEC OPONICE 
 

 
 
  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani hlavná kontrolórka, 
v zmysle § 13, ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 
z v o l á v a m 

 
 

1.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Oponiciach, ktoré sa uskutoční 
dňa 16.12.2022 o 18,00 hod v sále Domu kultúry v Oponiciach 

 
Návrh programu zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba návrhovej komisie  
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
5. Správa o plnení uznesení 
6. Prerokovanie dodatku č.13 k zmluve č. : 6620003 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 20.9.2022 

pre občianske združenie OZ VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE. 
8. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu zo dňa 30.9.2022 

pre Telovýchovnú jednotu Oponice  
9. Prerokovanie predaja parcely vo vlastníctve obce Oponice. 
10. Prerokovanie zámeny parcely vo vlastníctve obce Oponice. 
11. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi na území 

obce Oponice 
12. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zavádza na území obce 

Oponice  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2023 a 
nasledujúce roky 

13. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Oponice. 

14. Prerokovanie poplatku za odvoz odpadových vôd zo žúmp fyzických osôb. 
15. Prerokovanie ceny za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 
16. Prerokovanie poskytnutia poukážok dôchodcom a rodinám detí narodeným v roku 2021 
17. Schválenie členov vyraďovacej komisie 
18. Schválenie členov likvidačnej komisie 
19. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 až 2025 
20. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 2023 
21. Rôzne 
22. Záver 
V Oponiciach dňa 13. decembra 2022 
            Mgr. Milan Gál v.r. 
                 starosta obce  


