
Strana 1 z 5 
 

U Z N E S E N I A 
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Oponiciach konaného dňa               

21. októbra 2022 
 

Uznesenie č. 319 
 

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 zámeru predaja majetku obce Oponice 
7. Prerokovanie zámeru zámeny majetku obce Oponice  
8. Prerokovanie správy nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 
9. Prerokovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva 
10. Odovzdanie ďakovných plakiet poslancom obecného zastupiteľstva a organizáciám 

pôsobiacim v obci 
11. Rozpočtové opatrenie č.4 
12. Rôzne 
13. Záver 
 

 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
 

Uznesenie č. 320 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  
 
Návrhovú komisiu OZ v zložení:   
predseda:  Vladimír Klačanský  
členovia:  Mgr. Andrea Gálová 
  Mgr. Zdenka Belohorcová 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 321 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
Overovateľov zápisnice :  Miloš Kováč 
    Ing. Martin Medzanský      
 
Zapisovateľka:   Zuzana Geršiová 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 322 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 
 
správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce Mgr. Milan Gál 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 323 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
  
zámer  odpredať časť 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. 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. 
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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. 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
 
 
 

 
Uznesenie č. 324 

 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
zámer zameniť parcelu 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. 
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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. 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 325 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 
  
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 

 
 

Uznesenie č. 326 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 
návrh starostu obce Oponice na udelenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva 
Nasledovne: 
Mgr. Zdenka Belohorcová 300 EUR, Mgr. Andrea Gálová 300 EUR, Peter Kohajda 300 EUR, 
Ing. Martin Medzanský 100 EUR, Miloš Kováč 100 EUR, Vladimír Klačanský 100 EUR, 
Lukáš Košťál 100 EUR. 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 
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Uznesenie č. 327 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berú na vedomie 
 
Odovzdanie ďakovných plakiet poslancom obecného zastupiteľstva a organizáciám pôsobiacim 
v obci 

 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 328 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 
 

Rozpočtové opatrenie č.4 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 329 
 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach poveruje 
 
starostu obce Oponice k podpisu zmluvy o vykonaní preložky energetického zariadenia so 
Západoslovenskou distribučnou, a.s. č. 22183000008-PVO, v prípade, ak náklady súvisiace 
s odpojením, demontážou, pripojením a montážou verejného osvetlenia prevezme v plnej 
výške, na základe dohody o refundácii nákladov osoba, na ktorej podnet sa uvedené preložky 
budú vykonávať (realizácia stavby: „ PE_Oponice, 4RD, Ovečka, NNV“) 
 
V Oponiciach 21. októbra 2022 

Mgr. Milan Gál 
   starosta obce 

 
 
 
 
 
Uznesenia podpísané 24.10.2022 


