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Zápisnica  

z 28 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 12.08. 2022  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

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

                              Miloš Kováč, Lukáš Košťál, Peter Kohajda, Ing. Martin Medzanský 

Neprítomní:          

Ďalší prítomní:    Mgr. Helena Paučírová – hlavná kontrolórka obce 

     Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce  

 

NAVRHNUTÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

program zasadnutia 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení  

6. Navýšenie rozpočtu na poskytovanie sociálnych služieb z dôvodu zmeny zákona                       

      č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

7. Prerokovanie projektu „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií „Marczybányiovský kaštieľ 

Oponice““ 

8. Prerokovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“  

9. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenie obce Oponice 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 

10. Prerokovanie dofinancovania projektu „Pohybom ku zdraviu II“ 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

12. Rozpočtové opatrenie č. 3 

13. Rôzne 

14. 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 

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

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

                                                              Medzanský 
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proti :            0 poslancov     

zdržal sa:      0 poslancov        

 

Navrhnutý  program 28. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

Prijaté Uznesenie č. 307 

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. Navýšenie rozpočtu na poskytovanie sociálnych služieb z dôvodu zmeny zákona                       

      č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

7. Prerokovanie projektu „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií „Marczybányiovský kaštieľ  

   Oponice“ 

8. Prerokovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“  

9. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenie obce Oponice 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 

10. Prerokovanie dofinancovania projektu „Pohybom ku zdraviu II“ 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

12. Rozpočtové opatrenie č. 3 

13. Rôzne 

14. Záver 

     

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Miloša Kováča, Mgr. Andreu Gálovú a Mgr. 

Zdenku Belohorcovú 

Hlasovanie č. 2:                      

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

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

proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie č. 308 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:   Miloš Kováč 

                                                        členovia:   Mgr. Andrea Gálová                    Mgr. Zdenka Belohorcová             

Predseda  návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 307 a č.308. 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Petra Kohajdu a Lukáša Košťála,   

za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú 
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Hlasovanie č. 3:                      

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

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

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

 

Predseda  návrhovej komisie Miloš Kováč prečítal prijaté 

 

Uznesenie č. 309 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

overovateľov zápisnice:                    Peter Kohajda, Lukáš Košťál                                                      

              

zapisovateľka:                                    Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

 

Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom prijatých uznesení na  27. zasadnutí OZ : 

Uznesenie č. 292  – predávali sme pozemok pánovi Májikovi, prevod je už uskutočnený, 

Uznesenie č. 303 – schvaľovali ste 2 200 € na dofinancovanie meračí rýchlosti,  smerom na Kovarce 

je stĺp osadený, čakáme na zapojenie, smerom na Nitru sme dali telekomunikáciam vytýčiť káble, 

potom sa tam vyvŕta diera, osadí sa a zapojí sa merač  

Uznesenie č. 306 – schvaľovali ste sumu na úpravu multifunkčného ihriska, práce už boli prevedené, 

iné uznesenia na plnenie neboli prijaté. 

 

Predseda  návrhovej komisie  Miloš Kováč  prečítal návrh na 

Uznesenie č. 310 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

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

 

Hlasovanie č. 4                      

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

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

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Navýšenie rozpočtu na poskytovanie sociálnych služieb z dôvodu zmeny zákona                       

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách : 

   

Starosta obce vyzval pracovníčku obce Gabrielu Šiškovú, aby oboznámila poslancov so zmenou 

zákona o sociálnych službách. Pracovníčka vysvetlila poslancom, že od 1.1.2022 došlo k zmene 

zákona 448/2008 Z.z., obce majú povinne poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych 

služieb  za pobyt občana s trvalým pobytom v obci najmenej 100 € mesačne na prevádzku 

sociálneho zariadenia. Zatiaľ neplatíme nikomu, ale mali by sme dať nejakú sumu  do rozpočtu, 

,keby bola potreba príspevok platiť.  Po menšej rozprave poslanci sa dohodli, že sumu schvália 

v rozpočtovom opatrení č. 3, presunom financií z jednej položky na druhú v rámci opatrovateľskej 

služby. 
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Predseda  návrhovej komisie  Miloš Kováč prečítal  návrh na  

Uznesenie č. 311 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  
berie na vedomie 
informáciu o povinnosti poskytnúť príspevok z rozpočtu obce na poskytovanie sociálnych služieb z 

dôvodu zmeny zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 
 
Hlasovanie č. 5                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

       

K bodu 7. Prerokovanie projektu „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií 

„Marczybányiovský kaštieľ  Oponice“: 

 

Starosta obce informoval poslancov, že z Ministerstva kultúry sme dostali na opravu plechovej 

strechy malého kaštieľa 30 000 €, naša spoluúčasť musí byť min. 1500 €. Vzhľadom  k tomu, že 

peniaze nemôžeme použiť na nič iné, starosta požiadal poslancov, aby sa vyjadrili či spraviť verejné 

obstarávanie, alebo peniaze vrátime. Rozpočet na opravu celej strechy predstavuje výšku 130 000€. 

Poslanci sa postupne vyjadrili, že treba spraviť verejné obstarávanie na opravu plechovej strechy 

a keď bude známy výsledok obstarávania spraví sa ďalšie zastupiteľstvo, na ktorom sa dohodne čo 

ďalej, všetko závisí od výšky vysúťaženej ceny. 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na 

Uznesenie č. 312 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 
zahájenie procesu verejného obstarávania na projekt „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií 

„Marczybányiovský kaštieľ Oponice““. 

 

Hlasovanie č. 6                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

 

Sú vypracované ďalšie rozpočty: 

- dorobenie strechy na základnej škole, jedná sa o zadnú časť , strecha nad knižnicou, rozpočet  

    je na 21 579 € 

- čo sa týka cesty s chodníkom  k bytovkám, rozpočet je na 80 000 €, dostali sme vyrozumenie  

    od lesov, že sú ochotní prispieť 25 000,- €, VPP SPU sa zatiaľ nevyjadrili.  
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K bodu 8. Prerokovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy 

Oponice“:  

Starosta obce Mgr. Milan Gál oboznámil poslancov s tým, že obec by mala zo svojho rozpočtu 

vyčleniť financie vo výške 5 348 €  na dofinancovanie energetickej efektívnosti základnej školy, je 

to zateplenie jednej steny, na ktorú sa v rozpočte zabudlo. Starosta ďalej informoval , že sa rozprával 

s projektantkou, zatiaľ sa to s rozpočtárom neriešilo, lebo je PN, na budúci týždeň sa vyjadrí. Sú dve 

možnosti buď to budeme vymáhať súdnou cestou, alebo nám projektantka vypracuje  projekt na 

zateplenie materskej školy. Uvidíme, čo povie projektantka. 

 
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na 
Uznesenie č. 313 
Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

dofinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ 
práce navyše sumou 5 400 EUR z rezervného fondu 
 

Hlasovanie č. 7                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenie obce Oponice 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 : 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že návrh VZN  bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 

27.7.2022, pripomienky neprišli žiadne,  vyzval pracovníčku obce Gabrielu Šiškovú, aby 

oboznámila poslancov so zmenami, ktoré  boli zapracované do nového VZN o zápise dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Gabriela Šišková – prvá zmena je výška poplatku v ŠKD, poplatok bol navýšený o 1 € 

- mení sa zaradenie školskej jedálne z 2. finančného  pásma do 3. finančného pásma 

- zvyšujú sa režijné náklady  na 0,50 €  na jedno hlavné jedlo 

- zvyšujú sa režijné náklady  na 2,09 € u zamestnancov obce a iné fyzické osoby 

Nikto z poslancov nemal k návrhu VZN pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu za schválenie VZN 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...... 

 

Hlasovanie č. 8                      

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

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

VZN bolo schválené. 

 

 

Predseda návrhovej komisie prečítal  prijaté 

Uznesenie č. 314 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice č. 3/2022 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 

 
K bodu 10. Prerokovanie dofinancovania projektu „Pohybom ku zdraviu II“ 

 

Starosta informoval, že obec dostala 1 000 € dotáciu z Jaguáru na šmýkaľku, ktorá bude umiestnená 

v materskej škôlke, zároveň s pozvánkou bola poslancom, zaslaná cenová ponuka na zostavu, sú tam 

tri treba vybrať jednu. Starosta navrhol VZ1-005 za 2 290 bez DPH, s tým, že si ju sami osadíme. Je 

potrebné, aby obec dofinancovala zostavu – šmýkaľka, lanová stena, lezecká stena vo výške 1 800 €.  

Poslanci s vybranou jednovežovou zostavou súhlasili. Šmýkaľka musí byť osadená a vyúčtovaná do  

konca mesiaca október.  

 

Starosta dal odhlasovať dofinancovanie projektu „ Pohybom ku zdraviu II“ vo výške 1 800 € 

z rezervného fondu. 

 

Hlasovanie č. 9                      

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

                                                       Vladimír Klačanský, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov     

 

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté 

Uznesenie č. 315   

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 
dofinancovanie projektu „Pohybom ku zdraviu II“ a použitie finančných prostriedkov 

na dofinancovanie v celkovej výške 1800 ,- EUR z rezervného fondu              

 

K bodu 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 :                                                                                                          
 
Hlavná kontrolórka Mg. Helena Paučírová oboznámila poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2022. Z poslancov nemal nikto pripomienky. Pristúpilo sa k schváleniu Plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2022.  

Hlasovanie č. 13                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

             

Predseda  návrhovej komisie prečítal prijaté       

Uznesenie č. 316                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

K bodu 12.  : Rozpočtové opatrenie č. 3 : 

Pracovníčka obce Zuzana Geršiová oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 3 ( príloha 

zápisnice č. ) Nikto z poslancov nemal  k rozpočtovému opatreniu č. 3 pripomienky.  
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Predseda  návrhovej komisie prečítal návrh na                                                                                    

Uznesenie č. 317                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje                                                                                               

rozpočtové opatrenie č. 3/2022                                                                                                                                

 

Hlasovanie č. 15                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   
Návrh bol prijatý 

 

 
K bodu 13.Rôzne: 

 

Starosta obce  informoval poslancov, že na ČOV sa poškodilo čerpadlo, oprava bude stáť 720  € 

s daňou, navrhol, či by sa nemohlo uvažovať nad kúpou nového náhradného čerpadla, zisťoval ceny, 

jedno stojí 2 400 €. Poslanci nemali pripomienky, postupne sa vyslovili, že treba kúpiť náhradné 

čerpadlo . Starosta dal hlasovať za schválenie kúpy náhradného čerpadlo vo výške 2 400 €. 

 

Hlasovanie č. 15                      

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

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

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov  

 

 

Predseda  návrhovej komisie prečítal prijaté                                                                                    

Uznesenie č. 318                                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje                                                                                               

kúpu 1 ks rezervného čerpadla na prečerpávaciu stanicu ČOV v sume 2 400,- EUR 

 

Starosta obce sa obrátil na poslancov, ohľadom kúrenia v kultúrnom dome – tepelné čerpadlo je 

poškodené, oprava by stála okolo 3 500 €. Poslanci sa postupne vyjadrili, že je potrebné zistiť, čo by 

stálo nové tepelné čerpadlo. Podujal sa poslanec Klačanský, že zistí, čo by stálo nové čerpadlo.  

 

Starosta ďalej oboznámil poslancov, že na 3.9.2022 sa plánuje akcia Rozlúčka s letom , spojí sa to 

s bicyklami, budú tam 2 skákacie  hrady, cukrová vata, starosta ďalej informoval, že sa stretne aj   so 

súlovským starostom, ktorý tiež objedná nejaké atrakcie.               

 

K bodu 14 Záver: 

 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30  hod. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  18.08.2022 
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Zapísala: Gabriela Šišková           ......................................      dňa ................................... 

                                                        

Overovatelia:  

 

Peter Kohajda                                  ..........................................    dňa ....................................      

 

Lukáš Košťál                                   .........................................    dňa  .................................... 

 

 

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

                                                                                                                   

 


