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Zápisnica  

z 20 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 24.07. 2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

  Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, , Peter Kohajda,   

                              Miloš Kováč, Lukáš Košťál, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

Neprítomní:           

Ďalší prítomní:    Mgr. Helena Paučírová – hlavná kontrolórka obce 

     Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce  

 

NAVRHNUTÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska 

7. Schválenie zriadenia novej webovej stránky obce 

8. Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Oponice 

9. Schválenie finančných prostriedkov na opravu vo vlastníctve obce Oponice 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané pozvánkami ( príloha č. 1) otvoril 

Mgr. Milan Gál, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že sú prítomní 

všetci 7 poslanci a   OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina je prílohou č.2 zápisnice. 

 

K bodu 2. Schválenie programu  

Starosta obce prečítal návrh programu  zasadnutia, nikto z prítomných poslancov nemal žiadne 

pripomienky, starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie programu.    

Hlasovanie č.1:      

za:                7 poslancov                 Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                              Peter Kohajda, Lukáš Košťál, Vladimír Klačanský, Ing. Martin  

                                                              Medzanský 

proti :           0 poslancov     

zdržal sa:      0 poslancov        

 

Navrhnutý  program 20. zasadnutia OZ bol schválený. 

Prijaté Uznesenie č. 224 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

program zasadnutia 

1.Otvorenie 

2.Schválenie programu 

3.Voľba návrhovej komisie 

4.Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
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5.Správa o plnení uznesení 

6.Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska 

7.Schválenie zriadenia novej webovej stránky obce 

8.Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Oponice 

9.Schválenie finančných prostriedkov na opravu vo vlastníctve obce Oponice 

10.Rôzne 

11.Záver 

  

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Lukáš Košťál,  členov : Miloša Kováča, Petra 

Kohajdu  

 

Hlasovanie č. 3:                      

za:                 7  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč,  Vladimír Klačanský, Ing. Martin                     

                                                       Medzanský 

proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie č. 225 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:    Lukáš Košťál 

                                                        členovia:   Miloš Kováč 

                    Peter Kohajda             

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 224 a č.225. 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Ing. Martina Medzanského,a Vladimíra Klačanského,   

za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  

 

Hlasovanie č. 4:                      

za:                 7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                         Peter Kohajda, Miloš Kováč,  Vladimír Klačanský, Ing.Martin                   

                                                         Medzanský 

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Košťál prečítal prijaté 

Uznesenie č. 226 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

overovateľov zápisnice:                    Ing. Martin Medzanský, Vladimír Klačanský                                                      

              

zapisovateľka:                                    Gabriela Šišková          
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K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že na 19. zasadnutí OZ neboli prijaté uznesenia, ktoré by 

sme mali plniť. 

 

Predseda návrhovej komisie  Lukáš Košťál  prečítal návrh na 

Uznesenie č. 227 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

Správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce  Mgr. Milan Gál 

 

Hlasovanie č. 5                      

za:                   7  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska:  

Starosta obce oznámil poslancom, že Prevádzkový poriadok ( príloha č.3 ) pohrebiska bol vyvesený 

15 dní pred konaním zastupiteľstva, neprišli k nemu žiadne pripomienky, starosta dal návrh, aby 

pozostalí boli oslobodení od poplatku za prenájom domu smútku, bude to podmienené posledným 

trvalým pobytom zomrelého v obci.  .Nikto z poslancov nemal   žiadnu pripomienku. Starosta vyzval 

poslancov, aby hlasovali za schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska: 

 

Hlasovanie č. 6                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč , Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený.     

            

Predseda  návrhovej komisie  Lukáš Košťál prečítal prijaté   

Uznesenie č. 228 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

    

K bodu 7 Schválenie zriadenia novej webovej stránky obce : 

Starosta obce oboznámil poslancov, že link na demoverziu bol zaslaný každému poslancovi mailom, 

každý poslanec si mal možnosť pozrieť ako nová  internetová stránka bude vyzerať. Za novú 

internetovú stránku by sa zaplatilo 600 EUR, t. j. jednorázový poplatok, potom ročne by to bolo 250 

EUR ( servis, webhosting a technická podpora), 150  EUR ročne za  mobilnú aplikáciu, 90 EUR 

ročne za sms správy, kvôli dôchodcom. Celkový prvotný poplatok by činil 1090 EUR.    

Poslanci pristúpili k schváleniu zriadenia novej webovej stránky a k schváleniu sumy 1090 EUR na 

jej zriadenie.  

            

Hlasovanie č. 7                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    
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Zriadenie novej webovej stránky a sumy 1090 EUR na jej zriadenie bolo schválené. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  

Uznesenie č. 229 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Zriadenie novej webovej stránky obce a sumu 1090 EUR na jej zriadenie 

 

K bodu 8 Schválenie sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Oponice: 

Starosta informoval, že bol vypracovaný nový sadzobník poplatkov (príloha č. 4), bol upravený  

poplatok za zapožičanie kuchynského vybavenia,  lebo doposiaľ nebola stanovená lehota, dokedy 

môžu mať občania zapožičané kuchynské vybavenie  doma. Lehota bola stanovená z toho dôvodu, 

že  niektorí občania majú tendenciu  mať doma požičané veci aj  tri týždne.  Ďalšia zmena nastala 

v poplatku za vyhlásenie miestnym rozhlasom, poplatok bol zvýšený o 1 EURO.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie nového sadzobníka poplatkov za služby 

poskytované obcou Oponice: 

 

Hlasovanie č. 7                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Nový sadzobník poplatkov bol schválený. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  

Uznesenie č. 230 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Oponice 

 

K bodu 9 Schválenie finančných prostriedkov na opravu budov vo vlastníctve obce Oponice: 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že plánuje uskutočniť nasledovné investičné akcie:  

-  výmenu radiátorov v Materskej škole na prvom poschodí v celkovej výške 7 500,-EUR 

-  rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole v celkovej výške 32 500,- EUR( výmena okien  2 500,-  

   EUR, sanita – 12 000,- EUR, stavebné práce – 18 000,-EUR 

-  rekonštrukciu spálne v Materskej škole v celkovej výške 1 700,- EUR 

-  opravu omietky v sklade Materskej školy v celkovej výške 2 000,- EUR 

-  rekonštrukciu podlahy v kuchyni Materskej školy v celkovej výške 2 900,- EUR 

-  rekonštrukciu kancelárie vedúcej kuchyne, chodby a skladu (stavebné práce) v celkovej 

   výške 4 700,- EUR 

-  rekonštrukciu knižnice – prerábka na klub dôchodcov v celkovej výške 9 600,- EUR 

-  rekonštrukciu a zateplenie strechy Domu kultúry v celkovej výške 32 000,- EUR 

-  výmenu zvyšných lámp verejného osvetlenia (40 kusov, materiál + práca ) v celkovej výške  

    14 000,- EUR 

Celková výška finančných prostriedkov, ktoré sa majú použiť na opravu budov vo vlastníctve obce 

činí 106 900,- EUR. 
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  

Uznesenie č. 231 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné/kapitálové výdavky vo výške 

106 900,- EUR nasledovne, 

A. Na výmenu radiátorov v Materskej škole na prvom poschodí v celkovej výške 7 500,-EUR 

B. Na rekonštrukciu kúpeľne v Materskej škole v celkovej výške 32 500,- EUR nasledovne: 

- Výmena okien – 2 500,- EUR 

- Sanita – 12 000,- EUR 

- Stavebné práce – 18 000,-EUR 

C. Na rekonštrukciu spálne v Materskej škole v celkovej výške 1 700,- EUR 

D. Oprava omietky v sklade Materskej školy v celkovej výške 2 000,- EUR 

E. Na rekonštrukciu podlahy v kuchyni Materskej školy v celkovej výške 2 900,- EUR 

F. Na rekonštrukciu kancelárie vedúcej kuchyne, chodby a skladu (stavebné práce) v celkovej 

výške 4 700,- EUR 

G. Na rekonštrukciu knižnice – prerábka na klub dôchodcov v celkovej výške 9 600,- EUR 

H. Na rekonštrukciu a zateplenie strechy Domu kultúry v celkovej výške 32 000,- EUR 

I. Výmena zvyšných lámp verejného osvetlenia (40 kusov, materiál + práca ) v celkovej 

výške 14 000,- EUR 

 

Hlasovanie č. 8                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 10 Rôzne: 

Starosta obce v bode rôzne, informoval poslancov, že dôchodcovia, ba mali ísť v septembri – na 

výlet na Oravu, dali si žiadosť, či by sme im z rozpočtu obce nezaplatili autobus, jednalo by sa o  

sumu 700 EUR. Poslanci  k uvoľneniu finančných prostriedkov vo výške 700 EUR nemali žiadne 

pripomienky 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie príspevku vo výške 700,- EUR pre dôchodcov obce 

Oponice na úhradu autobusu na zájazd : 

 

Hlasovanie č. 9                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Finančné prostriedky pre dôchodcov boli schválené. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal  

Uznesenie č. 232 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

príspevok vo výške 700,-EUR pre dôchodcov obce Oponice na úhradu autobusu na zájazd. 

 

Starosta obce Mgr. Milan Gál ďalej informoval o tom, že NSK nám tento rok neprispel na akciu  
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Stredovek na Oponickom hrade 2021  žiadnymi finančnými príspevkom , podľa prepočtu nás to 

bude stáť  cca 2 000 EU ( na prenosné  WC ,  odmenu účinkujúcim a iné drobné výdavky) . Akcia je 

naplánovaná na 25. september 2021, ak bude priaznivá pandemická situácia. 

Starosta obce dal hlasovať za schválenie finančných prostriedkov vo výške 2 000 EUR  na akciu „ 

Stredovek na Oponickom hrade“  

 

Hlasovanie č. 10                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Finančné prostriedky boli schválené. 

  

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  

Uznesenie č. 231 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 
finančné prostriedky na zorganizovanie akcie „Stredovek na Oponickom hrade“ v roku 2021 vo 

výške 2 000,- EUR 

 

Starosta ďalej informoval o tom, že čo sa týka úpravy okolia kultúrneho domu projekt nerieši 

odvodnenie vedľa kultúrneho domu  – jednalo by sa o drenážnu trubku, ktorá by sa osadila do 

štrkového lôžka, nebolo tiež rátané s  pripojením  na dažďový kanál, ktorý je pri chodníku , firma 

práce naviac nacenila, cena by bola 5 893 EUR. Po rozprave poslanci pristúpili k schváleniu 

finančných prostriedkov hlasovaním: 

 

Hlasovanie č. 11                      

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

Finančné prostriedky vo výške 5 900 EUR boli schválené. 

 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Košťál prečítal prijaté 

Uznesenie č.232 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 
dofinancovanie odvodnenia a pripojenia na dažďový kanál okolia domu kultúry v celkovej výške 

5 900 EUR z rezervného fondu.  

 

Pracovníčka obce Gabriela Šišková oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 4/2021  ( 

príloha č.  5 ). Poslanci nemali pripomienky, starosta vyzval hlasovaním za schválenie RO č.4/2021. 

 

za:                7  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč, Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov    

 RO č. 4/2021 bolo schválené.  

 

 



 8 

Predseda návrhovej komisie Lukáš Košťál prečítal prijaté 

Uznesenie č.233 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 

V rámci rôzneho starosta obce informoval: 

- 26.7.2022 prídu do kuchyne nainštalovať nové zariadenie – chladničku, umývačku riadu 

a ohrevný pult 

- čo sa týka kontajnerov na šatstvo, máme podpísanú zmluvu na 2 kontajnery za 100 EUR ročne,  

    včera prišla ponuka od firmy Humana Slovakia, že sú ochotní nám dať jeden kontajner  

    zdarma,  

- čo sa týka cintorína, mohli by sme porozmýšlať nad tým, či nespravíme na miestnom cintoríne  

    kolumbárium, máme ponuku na 24 miestnu stenu za 8 000,- EUR bez DPH 

 

K bodu 11 Záver: 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 11.30   hod. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  26.07. 2021 

 

Zapísala: Gabriela Šišková           ......................................      dňa ................................... 

                                                        

Overovatelia:  

 

Vladimír Klačanský                       ..........................................    dňa ....................................      

 

Ing. Martin Medzanský                  .........................................    dňa  .................................... 

 

 

Mgr. Milan Gál  starosta obce         .........................................   dňa ...................................... 

                                                                                                                   

 


