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Zápisnica  

zo 4 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 29 .04. 2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Mgr. Milan Gál, starosta obce 

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

                   Klačanský, Peter Kohajda, Mgr. Vladimír Kopec,       

                     Milan Žitňanský 

Neprítomní:         Stanislav Košťál (ospravedlnený) 

Ďalší prítomní:    Mgr. Helena Paučírová – hlavná kontrolórka obce 

     Zuzana Geršiová – zamestnankyňa obce 

  Gabriela Šišková – zamestnankyňa obce  

 

NAVRHNUTÝ PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  

5. Správa o plnení uznesení  

6. Schválenie návrhu VZN 7/2019 „ O pohrebisku“ 

7. Schválenie návrhu VZN 8/2019 „ Elektronická komunikácia obce“ 

8. Schválenie zmluvy o dielo za vypracovanie projektu Wifi pre teba 

9. Prerokovanie  žiadosti p. Igora Štadlera 

10. Rôzne 

11. Rozpočtové opatrenie č.2/2019 

12. Diskusia 

13. 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 

šiesti 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 poslancov nemal k navrhnutému 

programu pripomienky, poslanci pristúpili h schváleniu programu zasadnutia. 

Hlasovanie č.1:      

za:               6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                            Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec 

proti :          0 poslancov   

zdržal sa:    0 poslancov        

Navrhnutý program 4. zasadnutia OZ bol schválený. 

 

Prijaté Uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje návrh programu zasadnutia v znení: 
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      1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  

5. Správa o plnení uznesení  

6. Schválenie návrhu VZN 7/2019 „ O pohrebisku“ 

7. Schválenie návrhu VZN 8/2019 „ Elektronická komunikácia obce“ 

8. Schválenie zmluvy o dielo za vypracovanie projektu Wifi pre teba 

9. Prerokovanie  žiadosti p. Igora Štadlera 

10. Rôzne 

11. Rozpočtové opatrenie č.2/2019 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Mgr. Vladimíra Kopca, členov : Mgr. Andreu 

Gálovú a Petra Kohajdu  

Hlasovanie č. 2:                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                            Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec 

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrhová komisia bola schválená  

Uznesenie č.56 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Mgr. Vladimír Kopec 

                                                 členovia:  Mgr. Andrea Gálová 

            Peter Kohajda 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Milana Žitňanského  a Vladimíra Klačanského,  za 

zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  

Hlasovanie č. 3:                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec   

 

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

Prijaté Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie 

1.určenie overovateľov zápisnice:     Milan Žitňanský 

                                                           Vladimír Klačanský 

              

2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení, ktoré boli prijaté na minulých zasadnutiach: 



 4 

Uznesenie č. 6 – splnené,  bol určený rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu, ktorým je 

Mgr. Zdenka Belohorcová do 60 dní od zloženia sľubu  

V súlade so schváleným VZN č. 2/2019 boli vyvesené tabule zákaz vstupu so psom na určených 

miestach a Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska. 

V súlade so schváleným  VZN č. 3/2019 boli vyvesené tabule o zákaze fajčenia na určených 

miestach 

Uznesenie č, 40- boli rozposlané zmluvy o vývoze TKO zo žúmp, zmluvy odvádzania odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou sú pripravené, Západoslovenská vodárenská spoločnosť zaslala obci 

návrh zmluvy o poskytovaní údajov k fakturácii stočného. 

Uznesenie č. 41- bol objednaný osobný automobil v cene 8 000 €, doba dodania 3 mesiace ,v cene je 

i ťažné, výškovo nastaviteľné sedadlá a nastaviteľný volant 

Uznesenie č. 45 – bol zakúpený notebook, bola dojednaná zľava 4 € 

Uznesenie č. 49 – bol uskutočnený prieskum trhu - zakúpenie poškodeného zrkadla na námestí, 

v blízkej budúcnosti bude zakúpené. 

Uznesenie č. 50 – bude zakúpené dopravné značenie smerom k pošte a do uličky, značka pred 

kaštieľom bude vymenená, lebo už roky nespĺňa kritéria  

Uznesenie č. 51 – boli odobraté vzorky z malého kaštieľa za prítomnosti zamestnankyne krajského 

pamiatkového úradu a firmy, ktorá tieto vzorky vyhodnotí, výsledok nám nechcú poskytnúť, 

dozvieme sa ich až z diplomovej práce študenta, ak ju obháji  

Čo sa týka projektu zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, 

pôvodne nás to malo stáť 900 € ( vypracovanie štúdie) , skutočnosť je iná, mali by sme sa podieľať 5 

% + vypracovanie projektu, čo spolu predstavuje 15 000 €. Je to vysoká čiastka, za tie peniaze sa 

dajú  spraviť iné veci.  

Uznesenie 53 -  pán Marko bol vyzvaný, aby doložil stanovisko ZsVS, zatiaľ neprišla žiadna 

odpoveď. 

Uznesenie č. 54 – prebehlo rokovanie so Západoslovenskou energetikou ohľadom budovania 

elektrickej siete za záhradami smerom na Súlovce,  bola zaslaná žiadosť o pripojenie viacerých 

odberných miest, boli tam doplnené i iné lokality, aby sa to riešilo v rámci jedného projektu. 

Stanovisko ešte neprišlo. 

Čo sa týka zámeny pozemkov  s cirkvou smerom na Súlovce,  pán farár prisľúbil stretnutie po veľkej 

noc, starosta obce  vyslovil názor, že by bolo dobré dostať do vlastníctva aj cestu, ktorá ide k „ 

zbernému dvoru“.  

Predseda  návrhovej komisie Mgr. Vladimír  Kopec prečítal návrh na 

Uznesenie č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorú predniesol 

starosta obce  Mgr. Milan Gál 

Hlasovanie č. 4                      

za:                   6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                                Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec 

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Schválenie návrhu VZN 7/2019 „ O pohrebisku“ 

Starosta vysvetlil, že VZN sa malo prerokovať už na minulom zasadnutí, ale čakalo sa  na vyjadrenie 

od RÚVZ, oni nám oznámili, že oni sa nevyjadrujú, prevádzkový poriadok bude visieť i na 

cintoríne. Starosta upriamil pozornosť  na čl. 3, ods. g, kde sa hovorí, že nájomca je povinný 

udržiavať hrobové miesto pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov do vzdialenosti 0,5 

m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska a  na základe 
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tohto článku požiadal občanov, aby si hrobové miesta udržiavali v čistote. Nikto z poslancov nemal 

pripomienky, tak sa pristúpilo k schváleniu VZN 7/2019 „ O pohrebisku“ ( príloha č. 3) hlasovaním. 

Hlasovanie č. 5                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                              Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec  
proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov                   

Návrh VZN č. 7/2019 „ O pohrebisku „ bol schválený. 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Vladimír Kopec  prečítal prijaté 

Uznesenie č.59 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O pohrebisku  

      

K bodu 7 Schválenie návrhu VZN 8/2019 „ Elektronická komunikácia obce“ 
Starosta vysvetlil , že sa jedná o krátke VZN, že sa týka elektronickej komunikácie obce k občanom, 

Nikto nemal pripomienky, tak sa pristúpilo k schváleniu návrhu VZN č. 8/2019 (príloha č. 4) 

Elektronická komunikácia obce hlasovaním. 

Hlasovanie č. 6                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec   

proti:             0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh VZN č. 8/2019 Elektronická komunikácia obce bol schválený. 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Vladimír Kopec  prečítal prijaté 

Uznesenie č.60 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 Elektronická komunikácia obce 

 

K bodu 8 Schválenie zmluvy o dielo za vypracovanie projektu Wifi pre teba 
Starosta oboznámil prítomných s tým, že pre účely schválenia dotácie je potrebné schváliť uznesenie 

v požadovanom tvare, čo sa týka projektovej dokumentácie bude nás stáť 650 €, naša spoluúčasť 

projektu Wifi pre Teba bude 750 €, ale je dohoda so zriaďovateľom wifiny, že nám naše náklady vo 

výške 750 € refunduje, my mu  poskytneme bezplatne prenájom rozhlasových  stĺpov, v obci bude 

10 prístupových bodov, viazanosť zmluvy je 5 rokov, po 5 rokoch sa prehodnotí. 

Otázky neboli žiadne. 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Vladimír Kopec prečítal návrh na  

Uznesenie č.61 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

1. Predloženie Žiadosti o NFP – výzva: OPII-2018/7/1-DOP 

2. Sumu spolufinancovania projektu Wifi pre Teba, výzva: OPII-2018/7/1-DOP zo strany obce 

Oponice z celkových oprávnených výdavkov maximálne vo výške 750 € 

3. Výšku sumy za spracovanie žiadosti na projekt „ Wifi pre teba“ vo výške 650 € 

Hlasovanie č. 7                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec   

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov      
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Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 9 Prerokovanie  žiadosti p. Igora Štadlera 
Starosta poslancov oboznámil s tým, že pán Štadler si podal žiadosť ( príloha č. 5) o vybudovanie 

parkovacieho miesta pri ihrisku na obecnom pozemku, ktoré má slúžiť zariadeniu pre seniorov, ktoré 

chce pán Štadler vybudovať a ktorého vyzval, aby predložil doklady ako výpis z obchodného 

registra, projektovú dokumentáciu. Starosta skonštatoval, že nie všetky dokumenty boli predložené, 

zároveň vyzval prítomného pána Štadlera, aby oboznámil prítomných s jeho zámerom. 

Pán Štadler vysvetlil, že chce v obci vybudovať domov dôchodcov pre 12 členov, čo bude pre obec 

prospešné, že sa bude jednať len o prízemie, že miesto kde to chce vybudovať je zóna na 

podnikateľské účely, že je to ideálna myšlienka, že dôchodcovia nebudú robiť hluk, že by tam mali 

byť štyri parkovacie miesta, ale zmestia sa tam len tri, z toho chce jedno vybudovať na obecnom 

pozemku. 

Mgr. Vladimír Kopec sa spýtal, že či je to vôbec možné, že bude schválené niečo, čo bude 

vybudované nie na Vašom pozemku? Odpovedal pán Štadler, ktorý vysvetlil, že má uzavretú 

zmluvu o budúcej zmluve. 

Mgr. Vladimír Kopec poradil pánovi Štadlerovi, že v auguste má byť dokončená fara, budú tam 

vybudované parkovacie miesta od fary po uličku, že treba osloviť farnosť a dohodnúť sa na jednom 

parkovacom mieste, je to lepšie ako vybudovávať nové, niekde pri ihrisku. Pán Štadler sa vyjadril, 

že to je pre neho neskoro, lebo on to musí odovzdať do konca mája. Po dlhšej rozprave medzi 

poslancami a pánom Štadlerom, starosta vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na  

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A. berie na vedomie žiadosť pána Igora Štadlera o povolenie na vyhradenie parkovacieho 

miesta na katastrálnom pozemku obce Oponice pri futbalovom ihrisku nachádzajúcej sa 

vedľa parcely 193/3 

B. schvaľuje vyhradenie pozemku na parkovacie miesto z parcely 186/1 

 

Hlasovanie č. 8                      

za:                1  poslanec                Peter Kohajda   

proti:            0 poslancov               

zdržali sa:     5 poslancov              Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                            Klačanský, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec   

Návrh nebol  prijatý.  

    

K bodu 10 Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami: 

- v kinosále zateká zo strechy, podhľad z dreva je v zlom stave, svojpomocne sa to   zaizoluje,  

   ak sa  to nepodarí, bude sa  musieť hľadať iné riešenie 

- za člena do rady školy bol delegovaný pán Kohajda 

- bolo obdržané  povolenie na posunutie dopravného značenia začiatok a koniec obce Oponice 

   smer Súlovce, bude  to zrealizované  v krátkom čase svojpomocne 

- boli vypílené   3 ks stromov v areáli MŠ , čaká sa  na nacenenie javora, ktorý sa predá , 

    lipa sa ponechá  na drevorezbu, 3 strom bol nepoužiteľný 

- bola obdržaná   ponuku na zber použitého jedlého oleja – cena 0,30 EUR/ kg 

- bola obdržaná  zápisnica z krajského pamiatkového úradu, sú tam krátke termíny na  

    odvodnenie malého kaštieľa, je tam termín na vypracovanie dokumentácie sanácie stavby 

- pripravené sú  upomienky pre neplatičov daní 

-  zaslaná bola  žiadosť  Lesom SR ohľadom úpravy koryta Oponického potoka,  svojpomocne 

    by sa vyčistil  priestor pod mostom koryta Oponického potoka 

-  bola zaslaná žiadosť  PZ SR na poskytnutie súčinnosti pri riadení cestnej premávky počas  
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    výstavy veteránov 

- NKU si vyžiadal  doklady ako dôkaz splnenia úloh NKÚ na základe kontrolnej akcie v roku  

    2017 

- ENVIGEOS Nitra navýšil  poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu z 21,58 € na 34 € 

- dostali sme cenovú ponuku  slovenskej legálnej metrológie za overenie určených meradiel na  

    ČOV –  cca 730 € , druhá ponuka je  na 998,€ , zmluva bude podpísaná  so    

    slovenskou metrológiou 

- dostali sme cenovú ponuku  na dopravné značenie Zákaz vjazdu traktorom a daj prednosť   

    vjazde- 580 € - najnižšia ponuka 

- máme zámer zakúpiť prívesný vozík za osobné motorové vozidlo do 750 kg, max. do hodnoty  

500 € 

- bola uzavretá  zmluva so ZsvS a.s. Nitra o poskytovaní služby so ZsVS na poskytovanie  

   údajov  o stave vodomerov obyvateľov obce za účelom vymerania výšky stočného 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o: 

- zatekaní do kinosály zo strechy domu kultúry a o pripravovaných opatreniach na odstránenie       

    nedostatku 

- delegovaní člena rady školy pri ZŠ pána Kohajdu 

- povolení na posunutie dopravného značenia začiatok a koniec obce Oponice smer Súlovce 

- vypílení 3 ks stromov v areáli MŠ a plánovanom zámere s kmeňom 1 ks javora a1 ks lipy 

- obdržaní ponuky na zber použitého jedlého oleja – cena 0,30 EUR/ kg 

- zápisnici z krajského pamiatkového úradu a o povinnostiach a lehotách v nej stanovených 

- pripravených upomienkach pre neplatičov 

- zaslaní žiadosti Lesom SR ohľadom úpravy koryta Oponického potoka a svojpomocnom 

    vyčistení priestoru pod mostom koryta Oponického potoka 

- zaslaní žiadosti PZ SR na poskytnutie súčinnosti pri riadení cestnej premávky počas výstavy  

    veteránov 

- vyžiadaní dokladov ako dôkaz splnenia úloh NKÚ na základe kontrolnej akcie v roku 2017 

- navýšení poplatku od 01.05.2019 spoločnosťou ENVI GEOS Nitra za skládkovanie  

    komunálneho odpadu z 21,58 EUR na 34,- EUR 

- cenových ponukách slovenskej legálnej metrológie za overenie určených meradiel na ČOV –  

    cca 730,- EUR a uskutočnení prieskumu trhu – dve ponuky druhá je na 998,- EUR 

- cenových ponukách na dopravné značenie Zákaz vjazdu traktorom a daj prednosť vjazde- 580  

    EUR- najnižšia ponuka 

- zámere zakúpiť prívesný vozík za osobné motorové vozidlo do 750 kg, max. do hodnoty 500  

   EUR 

- o uzavretí zmluvy so ZsvS a.s. Nitra o poskytovaní služby so ZsVS na poskytovanie údajov  

    o stave vodomerov obyvateľov obce za účelom vymerania výšky stočného 

Hlasovanie č. 9                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov  

Návrh bol prijatý.     

 

K bodu 11 Rozpočtové opatrenie č.2/2019 

Pani Geršiová oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu RO 2/2019 (príloha č.6). Jednalo by sa 

o 650 € na projektovú dokumentáciu, 580 € na dopravné značenie obecných ciest, 500 € na vozík za 
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autom, 200 € na školenia hlavnej kontrolórky a kapitálové výdavky 720 € prístavba kabín, 700 € na 

kontajnery  

Starosta vyzval  poslancov k hlasovaniu za schválenie RO 2/2019 

Hlasovanie č. 9                      

za:                6  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                             Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský, Mgr. Vladimír Kopec  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov  

RO 2/2019 bolo schválené. 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Vladimír Kopec prečítal prijaté 

Uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

    

K bodu 12 Diskusia 

Prihlásila sa pani Šmatláková, že ako sa bude platiť stočné za bytovky. Starosta obce odpovedal, že 

stočné sa bude platiť bytovému družstvu. 

Pán Ing. Medzanský sa spýtal, že či sa plánuje niečo so zeleňou okolo kostola. Starosta odpovedal, 

že to bude riešené našimi zamestnancami. 

Pán Ing. Medzanský sa spýtal tiež na cestu ku družstvu, že počas dažďov je to neúnosné, treba ju 

sfrézovať  a zaasfaltovať, niektoré bytovky povytápalo. 

Mgr. Vladimír Kopevc vyslovil názor, že by bolo treba osloviť majetky, aby cestu nepoužívali, aby 

využívali cestu zozadu. Starosta obce sa s jeho návrhom stotožnil. 

Prihlásila sa slečna Kunkelová, ktorá brigáduje v zmrzline, že by bolo treba spraviť nejaké suveníry, 

lebo návštevníci, ktorí sa tu zastavujú si suveníry pýtajú. 

Starosta odpovedal, že nad tým považuje, že sa tým bude zaoberať.   

 

K bodu  13. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť, pozval prítomných na stavanie mája  pri kostole, kde vystúpia 

školáci a Janko Kuric z Oponíc   a zasadnutie OZ ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18 hod. 45 min.  

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  05.05.2019 

 

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

                                                                

Overovatelia:  

 

Milan Žitňanský             ..........................................          

 

Vladimír Klačanský      .........................................      

 

                                                                                           

                          ....................................................     

                                                               Mgr. Milan Gál  starosta obce 
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