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Zápisnica  

z 25 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 22.04. 2022  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

  Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír Klačanský   

                              Miloš Kováč, Lukáš Košťál 

Neprítomní:         Peter Kohajda, Ing. Martin Medzanský 

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 zámeru odpredať majetok obce Oponice  

7. Prerokovanie žiadosti o prenájom majetku obce Oponice 

8. Prerokovanie žiadosti o odpredaj majetku obce Oponice 

9. Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Oponice o poskytnutie príspevku 

10. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026 

11. Určenie volebného obvodu 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026  

13. Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice a dofinancovania projektu „Zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ 

14. Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice na projekte „Marczibányiovský kaštieľ v Oponiciach“ 

15. Prerokovanie poskytnutia príspevku Jednote dôchodcov Slovenska Oponice 

16. Prerokovanie organizovania dňa detí 2022 

17. Rôzne 

18. 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  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, Lukáš Košťál 

proti :            0 poslancov     

zdržal sa:      0 poslancov        
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Navrhnutý  program 22. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

Prijaté Uznesenie č. 273 

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 odpredať majetok obce Oponice  

7.Prerokovanie žiadosti o prenájom majetku obce Oponice 

8.Prerokovanie žiadosti o odpredaj majetku obce Oponice 

9.Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Oponice o poskytnutie príspevku 

10.Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026 

11.Určenie volebného obvodu 

12.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026  

13.Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice a dofinancovania projektu „Zvýšenie energetickej    

      efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ 

14.Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice na projekte „Marczibányiovský kaštiel  

       v Oponiciach“ 

15. Prerokovanie poskytnutia príspevku Jednote dôchodcov Slovenska Oponice 

16.Prerokovanie organizovania dňa detí 2022 

17.Rôzne 

18.Záver 

     

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Mgr. Andreu  Gálovú,  členov : Lukáša Košťála, 

Mgr. Zdenku Belohorcovú  

 

Hlasovanie č. 2:                      

za:                 5  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč,   

proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie č. 274 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:   Mgr. Andrea Gálová 

                                                        členovia:   Lukáš Košťál 

                    Mgr. Zdenka Belohorcová             

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala prijaté  Uznesenia č. 273 a č.274. 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Miloša Kováča, Vladimíra Klačanského,   

za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú 
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Hlasovanie č. 3:                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč,   

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

 

Predsedníčka  návrhovej komisie Mgr. Andrea Gálová prečítala prijaté 

Uznesenie č. 275 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

overovateľov zápisnice:                    Miloš Kováč, Vladimír Klačanský                                                      

              

zapisovateľka:                                    Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

 

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

Uznesenie č. 272  – zapojenie sa do výzvy „Sadíme budúcnosť“ , žiadosť bola podaná, ale finančné 

prostriedky neboli schválené,uznesenie bolo splnené, iné uznesenia na plnenie neboli prijaté. 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie  Mgr. Andrea Gálová  prečítala návrh na 

Uznesenie č. 276 

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, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Prerokovanie zámeru odpredať majetok obce Oponice:  

 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že pán Májik s manželkou si podali žiadosť (príloha č. 3) 

o odpredaj pozemku o výmere 112 m2, jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza v oplotenej časti 

dvora rodinného domu, ktorý dlhodobo užíva.  Pán Májik dal vypracovať na uvedený pozemok 

geometrický  plán (príloha č. 4) a znalecký posudok ( príloha č. 5)  Znalec určil cenu : 7 € za m2. 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú  k zverejneniu zámeru odpredať pozemok o výmere 112 m2 za 

cenu 7 € za m2 nejaké pripomienky. Nikto nemal 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie  Mgr. Andrea Gálová  prečítala návrh na  

Uznesenie č. 277 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
 

A) schvaľuje  
zámer č.1/2022 predať časť pozemku, ktorý vznikne z parcely registra C, č. 186/1, list 

vlastníctva 360, výmera 498 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha, 

ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875, a časť 
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pozemku ktorý vznikne z parcely registra C, č. 193/28, list vlastníctva 779, výmera 89 m2, k.ú. 

Oponice, obec Oponice, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorého vlastníkom je obec Oponice, 

Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 osobitným zreteľom a to nasledovne: 

Podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku zo dňa 5.1.2022 vyhotoveným GEOKO, 

Obchodná 2, Topoľčany, Ing. Miroslavom Štepom, úradne overeným podľa §9 zákona NR SR č. 

215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii dňa 14.1.2022 sa jedná o odpredaj novovytvorených 

parciel: 

1. parcela registra C, č. 186/9, výmery 74 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – 

zastavaná plocha, ktorého vlastníkom bude Rudolf Májik a Anna Májiková r. Tóthová, 

bytom  Oponice 307, 956 14 Oponice.  
2. parcela registra C, č. 193/41, výmery 38 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, druh pozemku – 

zastavaná plocha, ktorého vlastníkom bude Rudolf Májik a Anna Májiková r. Tóthová, 

bytom  Oponice 307, 956 14 Oponice (ďalej len“kupujúci“) 

Celková výmera odpredávaného majetku činí 112 m2. 

Všetky náklady súvisiace s odpredajom majetku obce Oponice a s vkladom do katastra 

nehnuteľností bude znášať kupujúci. 

B) Berie na vedomie stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vyhotovenú dňa 11.2.2022 

spoločnosťou Time4dreams Slovakia s.r.o., Hlboká 1075/45, 949 01 Nitra, IČO: 52 309 550 

C) Stanovuje všeobecnú hodnotu za 1m2 pozemku vo výške 7,-  EUR 

 

Hlasovanie č. 5                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Martin Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  Spracovaný zámer, ktorý sa vyvesí na úradnej tabuli je prílohou č. 6. 

       

K bodu 7. Prerokovanie žiadosti o prenájom majetku obce Oponice : 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou PhDr. Borisa Petríka o prenájom ornej pôdy             

( príloha č.7) . 

Rozprúdila sa rozsiahla rozprava o prenájme pôdy. Nakoniec starosta obce dal odhlasovať, kto je za 

to, aby sa vo veci nájmu ornej pôdy ďalej konalo:  

 

Hlasovanie č. 6                      

za:                  2  poslanci              Lukáš Košťál, Miloš Kováč   

proti:              0 poslancov               

zdržal sa:       3 poslanci                Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová,  Vladimír Klačanský 

  

Starosta obce Mgr. Milan Gál skonštatoval, že  návrh neprešiel, zároveň vyzval predsedníčku  

návrhovej komisie, aby  prečítala návrh na  

Uznesenie č. 278 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie 

Žiadosť  PhDr. Borisom Petríka , bytom Veternicová 14, Bratislava o nájom ornej pôdy 
doručenú na obecný úrad dňa 21.3.2022. 
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Hlasovanie č. 7                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

 
K bodu 8. Prerokovanie žiadosti o odpredaj majetku obce Oponice : 
 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Petra Pavličku s manželkou o odpredaj obecného 
pozemku ( príloha č. 8). Poslanci sa vyjadrili, že starosta môže vo veci predaja pozemku konať. 
Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na  

 

Uznesenie č. 279 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

 

A) berie na vedomie  
      žiadosť Petra Pavličku a manželky Jaroslavy Pavličkovej, bytom Oponice 57 o odkúpenie časti  

      pozemku vo vlastníctve obce Oponice doručenej dňa 15.3.2022. 

 

B) odporúča  
starostovi obce Oponice začať konanie vo veci odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce 

Oponice 

 

Hlasovanie č. 8                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

K bodu 9. Prerokovanie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Oponice o poskytnutie 

príspevku: 

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou cirkvi o dotáciu vo výške 2 500 € na opravu 

zvonov vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla (príloha č. 9). Rozpútala sa rozsiahla rozprava, keďže 

poslanci navrhovali rôznu výšku dotácie, najskôr sa hlasovalo, či poslanci schvaľujú poskytnutie 

dotácie a potom sa postupne  pristúpilo k hlasovaniu za navrhnuté sumy.   

Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie mimoriadnej dotácie pre Farnosť 

Oponice: 

Hlasovanie č. 9                      

za:                4  poslancov           Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                        Vladimír Klačanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     1  poslanec             Miloš Kováč               

Návrh bol prijatý.  



 7 

Potom sa pristúpilo k hlasovaniu za poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 2 500,00 EUR, tak 

ako bolo v žiadosti: 

Hlasovanie č. 10                      

za:                0  poslancov           

proti:            4 poslancov           Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                        Vladimír Klačanský     

zdržal sa:     1 poslanec               Miloš Kováč                   

Návrh  nebol prijatý.  

 

Ďalšie hlasovanie bolo : poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,- EUR 

 

Hlasovanie č. 11                      

za:                2  poslanci             Mgr. Andrea Gálová, Vladimír Klačanský                                        

proti:            2 poslanci              Mgr. Zdenka Belohorcová,  Lukáš Košťál                                                

zdržal sa:      1 poslanec             Miloš Kováč                   

Návrh  nebol prijatý.  

Ďalšie hlasovanie bolo za poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 500,- EUR: 

Hlasovanie č. 12                      

za:                4  poslanci             Mgr. Andrea Gálová, Vladimír Klačanský, Mgr. Zdenka Belohorcová,     

                                                        Lukáš Košťál                                                                                       

proti:            0 poslancov            

zdržal sa:     1 poslanec              Miloš Kováč                   

Návrh  bol prijatý 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala prijaté                                                                                

Uznesenie č. 280                                                                                                                                     
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach                                                                                                

schvaľuje                                                                                                                                      

poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Farnosť Oponice a poskytnutie mimoriadnej dotácie pre 

Farnosť Oponice vo výške 500,- EUR 

K bodu 10. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026: 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že najneskôr 90 dní pred voľbami musia stanoviť počet 

poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Poslanci sa vyjadrili, že  sú za zachovanie počtu 

poslancov v počte 7: 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítal návrh na      

Unesenie č. 281                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 
určuje                                                                                                                                                                   počet 

7 (slovom „sedem“) poslancov Obecného zastupiteľstva v Oponiciach na celé volebné obdobie 

2022-2026  
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Hlasovanie č. 13                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý. 

 
K bodu 11. Určenie volebného obvodu :                                                                                                          
 
Starosta  obce informoval, že najneskôr 90 dní pred voľbami, je potrebné stanoviť počet obvodov. 
Informoval, že na počet voličov nám stačí 1 volebný obvod. 
 
Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na       

Uznesenie č. 282                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

1 (slovom „jeden“)  volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 

2022-2026 

 

Hlasovanie č. 14 

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál 

                                                        Vladimír Klačanský, Miloš Kováč 

proti:            0 poslancov 

zdržal sa:      0 poslancov                                                                                                                               

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 12. Určenie volebného obvodu : 

Starosta ďalej informoval, že pred voľbami 90 dní je potrebné schváliť úväzok starostu na 

nadchádzajúce volebné obdobie 2022-2026, doteraz bol starosta na 100 % pracovný úväzok, nikto 

z poslancov nemal  k úväzku pripomienku. 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na                                                                                    

Uznesenie č. 283                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

určuje                                                                                              

rozsah výkonu funkcie starostu obce Oponice pre volebné obdobie 2022-2026 na plný pracovný 

úväzok                                                                                                                                

 

Hlasovanie č. 15                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý 
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K bodu 13. Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice a dofinancovania projektu „Zvýšenie 

energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“: 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že Environmetálny fond skrátil dotáciu na základnú školu, 

z toho dôvodu sa mení výška spoluúčasti a dofinancovania, je potrebné Uznesenie č. 270 z 24. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.2.2022 zrušiť a prijať nové, kde bude naša spoluúčasť 

7 917,99 EUR a dofinacovanie 30 513,49 EUR. 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na 

Uznesenie č.284 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

 

A) ruší  
uznesenie č. 270 z 24 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Oponiciach konaného dňa 

14.2.2022 

 

B) schvaľuje  
spoluúčasť obce Oponice na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej 

školy Oponice“ vo výške 7 917,99 EUR a dofinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ vo výške 30 513,49 EUR a použitie 

finančných prostriedkov na spoluúčasť a dofinancovanie v celkovej výške  38 431,48 EUR z 

rezervného fondu. 

 

Hlasovanie č. 16                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál                                                

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 14. Prerokovanie spoluúčasti obce Oponice na projekte „Marczibányiovský kaštieľ 

v Oponiciach“: 

 

Starosta obce informoval, že NSK nám schválil 3 projekty, ktoré boli na NSK podané: obnovu okien 

na  malom kaštieli  3500 EUR, Stredovek na Oponickom hrade 1700,- EUR, vonkajšie fitnes stroje 

700,- EUR. 

Je potrebné schváliť spoluúčasť vo výške 1500,- EUR na obnovu okien z južnej strany malého 

kaštieľa, spoluúčasť predstavuje 25 %, financií, ktoré sme žiadali, i keď nám plnú sumu nedali.      

Za dotáciu, spolu so spoluúčasťou  vieme opraviť 11 okien. 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na  

Uznesenie č. 285 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  

spoluúčasť obce Oponice na projekt  „Marczibányiovský kaštieľ v Oponiciach“ v celkovej výške  

1 500 EUR. 
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Hlasovanie č. 17                      

za:                4  poslanci             Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál ,Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      1 poslanec             Mgr. Zdenka Belohorcová                   
Návrh bol prijatý 

 

 
K bodu 15. Prerokovanie poskytnutia príspevku Jednote dôchodcov Slovenska Oponice: 

 

Starosta obce vysvetlil poslancom, že vlani bolo schválené dôchodcom zabezpečenie autobusu na 

výlet, ktorý sa však z dôvodu COVIDU nekonal. Preto by chcel, aby sa poslanci vyjadrili, či im 

autobus zabezpečíme tento rok, , lebo opatrenia sa uvoľnili a výlet by sa mohol uskutočniť.  

Poslanci sa vyslovili, že keď mali vlani peniaze na autobus schválené, ale nevyčerpali ich, že im ich 

schvália i tento rok. 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala návrh na 

Uznesenie č. 286 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje  

zabezpečenie autobusu na prepravu JDS na výlet vo výške 700,-  EUR 

 

Hlasovanie č. 18                      

za:                5  poslancov             Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál ,Vladimír Klačanský, Miloš Kováč, 

                                                           Mgr. Zdenka Belohorcová  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                                
Návrh bol prijatý 

 

K bodu 16.Prerokovanie organizovania dňa detí 2022: 

 

Starosta obce oboznámil prítomných,, že oslavy dňa detí sa uskutočnia 28. mája 2022, v čase od  

14.00 hod. do 16.00 hod. Program bude nasledovný: rozprávkové pásmo s názvom „ Z rozprávky do 

rozprávky“, skákací hrad, nafukovací terč, rôzne súťaže pre deti,  cena bude 800,- EUR, potom obec 

zakúpi zabezpečí maľovanie na tvár, občerstvenie pre deti a dospelých a sladké odmeny pre deti. 

 

Predsedníčka  návrhovej komisie prečítala  návrh na 

Uznesenie č. 287 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje  

finančné prostriedky na organizáciu dňa detí 2022 vo výške 800,- EUR  

Hlasovanie č. 19                      

za:                5  poslancov             Mgr. Andrea Gálová, Lukáš Košťál ,Vladimír Klačanský, Miloš Kováč, 

                                                           Mgr. Zdenka Belohorcová  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                                
Návrh bol prijatý 

 

 

 

 

 



 11 

K bodu 17.Rôzne: 

 

Starosta obce ďalej informoval 

- v rámci rôzneho je požiadavka našej občianky, aby sme im do uličky nasypali na cestu asfaltovú  

  drť, dostali sme ponuku  do 100 ton 8,- EUR bez DPH + doprava 

- grand od Ekopolisu nebol schválený 

- v MŠ sa pokazil kotol, má už okolo 10-12 rokov, 

- v KD sa pokazilo tepelné čerpadlo, odišiel kompresor, ktorého výmena by stála okolo 3 000,- EUR,  

- 30.04.2022 sa uskutoční stavanie mája 

- 8.5.2022 bude z príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny kladenie venca k Pomníku padlých 

- 14.5.2022 sa budú konať oslavy Dňa matiek 

- ozval sa pozemkový fond, že ešte v roku 2017 nám odpredali nejaký majetok, že sa vtedy zabudlo  

  na 3 malé parcely, teraz nám ich  chcú odpredať, alebo darovať, uvidíme. 

- Západoslovenská energetika poslala návrh, plánuje  osadiť vysokonapäťový kábel za záhradami  

   smerom na Súlovce, ktorý pôjde cez uličku k p. Balejovi, až na začiatok dediny. 

 

K bodu 18 Záver: 

 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,50  hod. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  26.04.2022 

 

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

                                                        

Overovatelia:  

 

Miloš Kováč                                  ..........................................    dňa ....................................      

 

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

 

 

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

                                                                                                                   

 


