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U Z N E S E N I A 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oponiciach konaného dňa                 

16. decembra 2022 
 

Uznesenie č. 10 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
program 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 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 11 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
 
Návrhovú komisiu OZ v zložení:   
predseda:  Lukáš Košťál 
členovia:  Štefan Virág 
  Zuzana Kohajdová  
   
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
Uznesenie č. 12 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
Overovateľov zápisnice :  Peter Kohajda 
    Ing. Ján Fráter      
 
Zapisovateľka:   Zuzana Geršiová 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 13 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 
 
správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce Mgr. Milan Gál 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 14 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 

A. Schvaľuje  
Dodatok č.3 k zmluve č. 66200003 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 
Lužianky 
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B. Poveruje  
starostu obce Oponice k uzatvoreniu dodatku č.3 k zmluve č. 66200003, ENVI-GEOS 
Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky 
 

 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 15 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
poskytnutie dotácie na rok 2023 na podporu kultúry a športu pre občianske združenie OZ 
VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 1 000,- EUR 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
Uznesenie č. 16 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
 
poskytnutie dotácie na rok 2023 na podporu kultúry a športu pre Telovýchovnú jednotu 
Oponice vo výške 8 000,- EUR 
 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 17 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 
A.  Schvaľuje predaj časti parcely, ktorá vznikne z parcely registra E, č. 283/1, list vlastníctva 

779, výmera 2204 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – ostatná plocha, 
ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 
a to nasledovne: 
Podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 6.6.2022 č.41313381-119/2022, 
vyhotoveným GEOTOP, GEODETICKÉ SLUŽBY, Brezová 2500/78, Topoľčany, 
Jurajom Ondruškom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. 



Strana 4 z 8 
 

o geodézii a kartografii dňa 20.9.2022 pod číslom 697/2022 sa jedná o odpredaj 
novovytvorených parciel: 
1. parcela registra C, č. 282/55, výmery 101 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh 

pozemku – orná pôda, ktorého vlastníkom sa stane Peter Pavlička a manželka 
Jaroslava Pavličková r. Kluková, bytom  Oponice 57, 956 14 Oponice.  

2. parcela registra C, č. 282/56, výmery 18 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh 
pozemku – orná pôda, ktorého vlastníkom sa stane Peter Pavlička a manželka 
Jaroslava Pavličková r. Kluková, bytom  Oponice 57, 956 14 Oponice (ďalej 
len “kupujúci“) 
Celková výmera odpredávaného majetku činí 119 m2. 

Podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 6.6.2022 č.41313381-119/2022, 
vyhotoveným GEOTOP, GEODETICKÉ SLUŽBY, Brezová 2500/78, Topoľčany, 
Jurajom Ondruškom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. 
o geodézii a kartografii dňa 20.9.2022 pod číslom 697/2022, vznikla nová parcela registra 
C, č. 282/54, výmery 190 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – orná pôda, 
ktorého vlastníkom ostáva obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 
00310875. 
Obec Oponice má zámer odpredať majetok obce využitím  § 9a ods. 8 písm. e) 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
Všetky náklady súvisiace s odpredajom majetku obce Oponice a s vkladom do katastra 
nehnuteľností bude znášať kupujúci. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
Dňa 15.3.2022 kupujúci požiadali listom o odpredaj obecného majetku. Vzhľadom ku 
skutočnostiam, ktoré kupujúci uvádza vo svojej žiadosti, k prejavenému záujmu o kúpu 
majetku vo vlastníctve obce Oponice a ku skutočnosti,  že uvedená parcela sa nachádza 
medzi dvomi súkromnými pozemkami, nevyúsťuje na východnej strane na žiadnej verejnej 
komunikácii, je ukončená súkromným pozemkom (parcela 282/4 k.ú. Oponice), je 
opodstatnené, aby sa v prípade, ak obec Oponice prejaví záujem o odpredaj majetku 
uvedeného v tomto „Zámere odpredať majetok obce“, postupovalo podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Odpredávaná časť 
pozemku je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Oponice. 
Zámer odpredať majetok obce Oponice č.2/2022 bol na úradnej tabuli a webovom sídle 
obce Oponice zverejnený dňa 24.10.2022. 

B. Stanovuje  
všeobecnú hodnotu za 1m2 pozemku vo výške 7,- EUR/m2 

C. Poveruje  
starostu obce Oponice k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy. 

 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 18 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 
A. Schvaľuje zámenu parcely 282/54, druh pozemku orná pôda, výmera 190 m2, ktorá 

vznikne na základe geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 6.6.2022 
č.41313381-119/2022, vyhotoveným GEOTOP, GEODETICKÉ SLUŽBY, Brezová 
2500/78, Topoľčany, Jurajom Ondruškom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR č. 
215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii dňa 20.9.2022 pod číslom 697/2022, z parcely 
registra „E“, č. 283/1, list vlastníctva 779, výmera 2204 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, 
druh pozemku – ostatná plocha, ktorej vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 
Oponice, IČO: 00310875 v spoluvlastníckom podiele 1/1 
za parcelu 282/53 , druh pozemku orná pôda, výmera 190 m2, ktorá vznikne na základe 
geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 6.6.2022 č.41313381-119/2022, 
vyhotoveným GEOTOP, GEODETICKÉ SLUŽBY, Brezová 2500/78, Topoľčany, 
Jurajom Ondruškom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. 
o geodézii a kartografii dňa 20.9.2022 pod číslom 697/2022 z parcely registra „C“ č.282/1, 
list vlastníctva 438, výmera 2793 m2 k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – orná 
pôda, ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Oponice, IČO: 
34073027 v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Vlastníkom parcely 282/54, výmera 190 m2 sa po zámene stane Rímskokatolícka 
cirkev, Farnosť Oponice, IČO: 34073027 v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Vlastníkom parcely 282/53, výmera 190 m2, druh pozemku orná pôda sa po 
zámene stane obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 v 
spoluvlastníckom podiele 1/1. 
Obec Oponice má zámer zameniť majetok obce využitím  § 9a ods. 8 písm. e) 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.  
Všetky náklady súvisiace so zámenou majetku obce Oponice a s vkladom do katastra 
nehnuteľností bude znášať obec Oponice. 
Prevod vlastníctva sa uskutoční na základe zámennej zmluvy bezodplatne pre oboch 
účastníkov zámeny. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
Obec Oponice má záujem zameniť majetok obce z dôvodu získania prístupovej cesty 
k parcelám registra „E“ č. 283/1 a registra „C“ č.1331, k.ú Oponice,  ktoré sú vo vlastníctve 
obce Oponice. Zámer zameniť majetok obce Oponice č.3/2022 bol na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce Oponice zverejnený dňa 24.10.2022. 

B. Poveruje  
starostu obce Oponice k uzatvoreniu zámennej zmluvy. 

 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 19 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
  
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
Uznesenie č. 20 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
  
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022, ktorým sa zavádza na území obce Oponice  miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2023 a nasledujúce roky 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 21 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
  
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2022, 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. 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
Uznesenie č. 22 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
ceny za vývoz TKO zo žúmp fyzických osôb vo výške 1 €/m3 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 23 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na základe 
stanovenej maximálnej ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo výške 1,0637 €/m3. 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 24 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
 

A. poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie nákupných poukážok pre dôchodcov s 
trvalým pobytom v obci Oponice nasledovne: 

- jubilantom 70, 80, 90 rokov vo výške 30,- EUR na osobu 

- ostatným dôchodcom vo veku od 65 rokov vrátane vo výške  20,-EUR na osobu 

B. poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie nákupných poukážok rodičom detí 
s trvalým pobytom v obci Oponice, ktoré sa narodili v roku 2021 vo výške 50,-EUR na dieťa  

v celkovej výške 3480,- EUR 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 25 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
členov vyraďovacej komisie v zložení: predseda:  Zuzana Kohajdová 
      členovia:  Lukáš Košťál 
        Zuzana Geršiová 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 26 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
členov likvidačnej komisie v zložení: predseda:  Vladimír Klačanský 
     členovia:  Štefan Virág 
       Gabriela Šišková 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

 
Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 

Uznesenie č. 27 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 
A. Berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra obce Oponice k návrhu rozpočtu Obce Oponice na rok 
2023 

2. rozpočet obce Oponice na roky 2024 a 2025 
B. Schvaľuje 

rozpočet obce Oponice na rok 2023 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

 
Mgr. Milan Gál v.r. 
   starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 28 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 

Rozpočtové opatrenie č.5 
 
V Oponiciach 16. decembra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 
Uznesenia podpísané 19.12.2022 


