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Zápisnica  

zo 22 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 29.10. 2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

  Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová,  Miloš Kováč,      

  Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

Neprítomní:         Peter Kohajda, Lukáš Košťál 

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. Prerokovanie žiadosti Združenia mikroregiónu Svornosť o vrátenie dotácie z roku 2011 

7. Prerokovanie zmeny systému financovania projektu „Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho 

domu“ 

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na II. polrok 2021 

9. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2026 

10. Prerokovanie poskytnutia príspevku dôchodcom a rodinám detí narodeným  v roku 2020 

11. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 K bodu 1. Otvorenie  

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

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

päť poslancov 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:                5 poslancov                 Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                              Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti :           0 poslancov     

zdržal sa:      0 poslancov        

Navrhnutý  program 22. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

Prijaté Uznesenie č. 244 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje  

program zasadnutia 

      1.  Otvorenie 

2.   Schválenie programu 

3.   Voľba návrhovej komisie 
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4.   Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5.   Správa o plnení uznesení 

6.   Prerokovanie žiadosti Združenia mikroregiónu Svornosť o vrátenie dotácie z roku 2011 

7.   Prerokovanie zmeny systému financovania projektu „Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho   

     domu“ 

8.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na II. polrok 2021 

9.   Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2026 

10. Prerokovanie poskytnutia príspevku dôchodcom a rodinám detí narodeným  v roku 2020 

11. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Miloša Kováča,  členov : Vladimíra Klačanského 

a Ing. Martina Medzanského  

 

Hlasovanie č. 2:                      

za:                 5  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie č. 245 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:    Miloš Kováč 

                                                        členovia:   Vladimír Klačanský 

                    Ing. Martin Medzanský             

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 244 a č.245 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Mgr. Andreu Gálovú, Mgr. Zdenku Belohorcovú,   

za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  

 

Hlasovanie č. 3:                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč  prečítal prijaté 

 

Uznesenie č. 246 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

overovateľov zápisnice:                    Mgr. Andrea Gálová, Mgr. Zdenka Belohorcová,              

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

Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom prijatých uznesení na  21. zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 241 – prerokovali sme žiadosť o odpredaj obecného pozemku, je to bezpredmetné, 

nakoľko dom bol predaný inému majiteľovi 

Uznesenie č.231- rekonštrukcia knižnice a výmena osvetlenia v obci- nie je zrealizované, starosta 

navrhol, aby sa to realizovalo až na rok, lebo finančné prostriedky budeme tento rok potrebovať na 

vyplatenie okolia kultúrneho domu, čomu sa budeme venovať v samostatnom bode programu  

Predseda návrhovej komisie  Miloš Kováč  prečítal návrh na 

 

Uznesenie č. 247 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

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

 

Hlasovanie č. 4                      

za:                   5  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                       Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Prerokovanie žiadosti Združenia mikroregiónu Svornosť o vrátenie dotácie z roku 

2011 : 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že Združenie mikroregiónu žiada o vrátenie 700,- EUR , 

ktoré boli poskytnuté na viacúčelové športové ihrisko v roku 2011. NSK skonštatoval, že peniaze 

neboli použité v súlade so zmluvou. Kompletný materiál je prílohou zápisnice č. 3.  O predmetnom 

bode sa prebehla rozprava, na základe, ktorej bolo skonštatované, že podľa dokladov obec 

nepochybila a že príspevok nebude vracať.  

Predseda  návrhovej komisie  Miloš Kováč  prečítal návrh na  

 

Uznesenie č. 248 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie 

Žiadosť Združenia mikroregiónu Svornosť o vrátenie dotácie z roku 2011 ( faktúra VF/21/10/13 

zo dňa 5.10.2021) 

 

Hlasovanie č. 5                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 7 Prerokovanie zmeny systému financovania projektu „Verejné priestranstvá v okolí 

kultúrneho   domu“: 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že navrhuje zmenu financovania projektu verejné priestranstvá 

v okolí kultúrneho domu, nakoľko teraz je to tak, že 50 % je podmienené bankovou zárukou, za 

ktorú sa banke platí. Platba banke predstavuje 0,6 % z aktívnej záručnej sumy, čo môže byť 1 000 až 

2 000 €. Keď to bude refundáciou banke sa platiť nebude nič. Prebehla rozprava, výsledkom ktorej 

bol návrh, aby boli použité peniaze z rezervného fondu, bez použitia bankovej záruky. 
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  

 

Uznesenie č. 249 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

A. Zmenu systému financovania projektu „ Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu „ zo 

zálohovej platby na refundáciu 

B. Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu faktúry za projekt „ Verejné priestranstvá 

v okolí kultúrneho domu „ vo výške 88 440,- EUR 

 

Hlasovanie č. 6                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oponice na II. polrok 

2021 : 

 

Hlavná kontrolórka Mgr. Helena Paučírová oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2021( príloha č. 4). Nikto z poslancov nemal pripomienky. 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal návrh na  

 

Uznesenie č. 250 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021  

B. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021  

 

Hlasovanie č. 7                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 9 Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 - 2026 : 

 

Starosta obce vyzval poslancov, či majú nejaké pripomienky ku komunitnému plánu sociálnych 

služieb na roky 2021-2026 ( príloha č.5).  Z prítomných poslancov nikto nemal pripomienku. 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal návrh  na  

 

Uznesenie č. 251 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 - 2026 

 

Hlasovanie č. 8                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  
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                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 10 Prerokovanie poskytnutia príspevku dôchodcom a rodinám detí narodeným  v roku 

2020 : 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom, že i tento rok by sa dal dôchodcom a narodeným deťom 

v roku 2020 finančný príspevok, dôchodcom nad 65 rokov po 20,- EUR, jubilantom, ktorí majú 

tento rok 70,75,80,85,90,95 po 30,- EUR a deťom narodeným v roku 2020, ktoré majú trvalý pobyt 

v obci po 30,- EUR. Nikto z poslancov nemal pripomienky. 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal návrh na  

 

Uznesenie č. 252  

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

A. poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie nákupných poukážok pre dôchodcov 

s trvalým pobytom v obci Oponice nasledovne: 

-    jubilantom 70,75,80,85,90,95 rokov vo výške 30,- EUR na osobu 

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

B. Rodičom detí, ktoré sa narodili v roku 2020 s trvalým pobytom v obci Oponice vo výške 30,- 

EUR na dieťa 

v celkovej výške 3 470,- EUR 

 

Hlasovanie č. 9                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 11 Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 : 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu  -  Rozpočtové opatrenie č. 6/2021( príloha 

č.6) . 

Nikto z poslancov nemal pripomienky.  

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  

 

Uznesenie č. 253 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 

 

Hlasovanie č. 10                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Návrh bol prijatý. 
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K bodu 12 Rôzne: 

Starosta obce dal slovo pánovi Grékovi, aby oboznámil poslancov s návrhom prezentácie obce – 

kultúrnych pamiatok na internete. Jednalo by sa o vizualizáciu  obecného múzea a jeho virtuálnu 

prehliadku na internete.  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom, aby sa vymenila dlažba na schodoch, ktoré vedú do 

kultúrneho domu, vzhľadom k tomu, že sú napojené na plochu pred kultúrnym domom, ktorá sa 

rekonštruuje a dlažba na schodoch je v katastrofálnom stave. Keby sa spravila aj dlažba na 

schodoch, bol by to jeden celok a nemuselo by sa do dlažby zasahovať, keby sa robili v budúcnosti 

schody.  Firma, ktorá robí okolie kultúrneho domu dlažbu  nacenila – terasová dlažba- hrubšia 

6 858,- EUR a keramická 6 054,- EUR. Dnes povedali, že by to spravili za polovicu, čiže nejakých 

3 500,- EUR a 3 050,- EUR. 

Poslanci sa po rozprave  dohodli, že lepšia bude hrubšia,  kvalitnejšia dlažba. 

Predseda návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal návrh na  

 

Uznesenie č.254 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

rekonštrukciu schodov pred domom kultúry a použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu vo 

výške 3 500,- EUR z rezervného fondu 

 

Hlasovanie č. 11                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Miloš Kováč,  

                                                        Vladimír Klačanský, Ing. Martin Medzanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

Uznesenie č. 254 bolo prijaté. 

 

Starosta sa ďalej  oboznámil poslancov s tým, že od októbra sme u dodávateľa poslednej inštancie,  

kde Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje cenu plynu. Doteraz sme platili 450,- EUR 

mesačne, od októbra to podľa prepočtov  bude 1 800,- EUR. Za 1 MWh sme mali zazmluvnených  

17,- EUR, URSO určilo 120,- EUR  

 

Prihlásila sa poslankyňa Mgr. Andrea Gálová, ktorá vyzvala predsedu Komisie na ochranu verejného 

záujmu Ing. Martina Medzanského, nakoľko sa jedná o komisiu, ktorá musí byť zo zákona,  aby  

zvolal zasadnutie tejto komisie, lebo  v tomto volebnom období ešte nezasadala.  

Predseda komisie Ing. Martin Medzanský prisľúbil, že v najbližšom období zvolá zasadnutie 

komisie.  

 

K bodu 8 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.10   hod. 

 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  01.11.2021 

 

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

Mgr. Andrea Gálová                       .........................................    dňa  .................................... 

 

Mgr. Zdenka Belohorcová             ..........................................    dňa ....................................      

 

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

                                                                                                                   

 


