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Zápisnica  

z 8 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 11.11. 2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

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

  Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

Neprítomní:         Mgr. Vladimír Kopec (ospravedlnený), Stanislav Košťál 

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 overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení  

6. Prejednanie protestu prokurátora 

7. Prejednanie upozornenia prokurátora 

8. Prerokovanie dodatku č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 29.1.2018 medzi obcou Oponice 

a Telovýchovnou jednotou Oponice 

9. Prehodnotenie výšky dotácie pre TJ Oponice na rok 2019 

10. Prerokovanie zakúpenia novej rozhlasovej ústredne 

11. Prerokovanie zakúpenia nového sporáku do školskej jedálne 

12. Prerokovanie VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 

13. Schválenie zámeny parcely č. 1385 vo vlastníctve Vysokoškolského poľnohospodárskeho 

podniku SPU s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany, za časť z parcely 1493 k.ú. Oponice z dôvodu 

hodného osobitého zreteľa, na účely vybudovania zberného dvora obcou Oponice 

14. Schválenie rozpočtového opatrenia  

15. Prerokovanie zmeny územného plánu obce Oponice 

16. Rôzne 

17. 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 poslancov nemal k navrhnutému 

programu pripomienky, poslanci pristúpili k schváleniu programu zasadnutia. 

Hlasovanie č.1:      

za:               5  poslancov               Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                            Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti :           0 poslancov   

zdržal sa:     0 poslancov        

Navrhnutý program 8. zasadnutia OZ bol schválený. 
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Prijaté Uznesenie č. 96 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

schvaľuje body programu zasadnutia v znení: 

      1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

5. Správa o plnení uznesení  

6. Prejednanie protestu prokurátora 

7. Prejednanie upozornenia prokurátora 

8. Prerokovanie dodatku č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 29.1.2018 medzi obcou                     

    Oponice a Telovýchovnou jednotou Oponice 

9. Prehodnotenie výšky dotácie pre TJ Oponice na rok 2019 

10. Prerokovanie zakúpenia novej rozhlasovej ústredne 

11. Prerokovanie zakúpenia nového sporáku do školskej jedálne 

12. Prerokovanie VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 

13. Schválenie zámeny parcely č. 1385 vo vlastníctve Vysokoškolského poľnohospodárskeho 

podniku SPU s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany, za časť z parcely 1493 k.ú. Oponice z dôvodu 

hodného osobitého zreteľa, na účely vybudovania zberného dvora obcou Oponice 

14. Schválenie rozpočtového opatrenia  

15. Prerokovanie zmeny územného plánu obce Oponice 

16. Rôzne 

17. Záver 

   

K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Mgr. Zdenku Belohorcovú, členov : Mgr. 

Andreu Gálovú a Milana Žitňanského  

Hlasovanie č. 2:                      

za:                 5  poslancov        Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský  

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

Uznesenie č. 97 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:  Mgr. Zdenka Belohorcová 

                                                 členovia:  Mgr. Andrea Gálová 

            Milan Žitňanský 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

Za overovateľov zápisnice starosta určil: Petra Kohajdu a Vladimíra Klačanského,  za zapisovateľku 

Gabrielu Šiškovú  

Hlasovanie č. 3:                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti :           0  poslancov   

zdržal sa:      0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  



 4 

Prijaté Uznesenie č. 98 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie 

1.určenie overovateľov zápisnice:     Peter Kohajda 

                                                           Vladimír Klačanský 

              

2.určenie zapisovateľa:             Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom: 

Uznesenia  č. 87 – bola podpísaná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy s VPP SPU s.r.o 

Kolíňany 

Uznesenia č. 91 b – bola vypracovaná nová kúpna zmluva s pánom Havranom, v ktorej bol kupujúci 

zaviazaný na úhradu nákladov s vypracovaním znaleckého posudku vo výške 60,61 €, náklady 

s vykonaním vkladu do katastra nehnuteľností a platbu 1,30 € za vklad v hotovosti, ktorú platila  

obec 

Uznesenia č. 94 b – starosta informoval, že zistil podmienky otvorenia ÚP, bližšie  bude informovať  

v bode programu č.15  

Predseda návrhovej komisie Mgr. Zdenka Belohorcová prečítala návrh na 

Uznesenie č. 99 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

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

Hlasovanie č. 4                      

za:                   5  poslancov      Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                      Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

 

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Prejednanie protestu prokurátora : 

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že pani prokurátorka bola na kontrole VZN č.2/2014 

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, BRO,BRKO elektroodpadov 

z domácnosti , spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce Oponice zo dňa 

25.09.2014.  Pani prokurátorka zistila, že nie je v súlade so zákonom, do súladu sa malo dať do 

30.06.2016, navrhla ho zrušiť- Protest prokurátora ( príloha zápisnice č.3). Starosta navrhol protestu 

prokurátora vyhovieť. Z poslancov nemal nikto žiadne pripomienky.   

Predsedkyňa  návrhovej komisie Mgr. Zdenka Belohorcová prečítala návrh na  

Uznesenie č. 100 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

 A. prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Oponice č. 2/2014 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a s drobným stavebným odpadom, BRO, BRKO a elektroodpadov z domácnosti, spôsobe 

zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce Oponice zo dňa 25.09.2014, účinné od dňa 

12.10.2014 

B.vyhovuje protestu prokurátora proti VZN obce Oponice č. 2/2014 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a s drobným stavebným odpadom, BRO, BRKO a elektroodpadov z domácnosti, spôsobe 

zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce Oponice zo dňa 25.09.2014, účinné od dňa 

12.10.2014 
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Hlasovanie č. 5                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 7 Prejednanie upozornenia prokurátora 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že pani prokurátorka kontrolovala i VZN č.4/2018, ktorým sa 

zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2019  a nasledujúce roky zo dňa 14.12.2018, výsledkom je Upozornenie prokurátora ( príloha 

č.4) .Pani prokurátorka upozornila na to, že v Čl. 4 v bode 2 nebolo vyšpecifikované akým 

spôsobom  sa vymeria poplatok pri právnických osobách. Starosta informoval, že je pripravené nové 

VZN, v ktorom je chyba odstránená, že sa bude schvaľovať na decembrovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, z poslancov nemal nikto pripomienky, starosta navrhol upozorneniu prokurátora 

vyhovieť, vyzval predsedkyňu  návrhovej komisie, aby prečítala Návrh na  

Uznesenie č. 101 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

A.prerokovalo upozornenie prokurátora k VZN č. 4/2018, ktorým sa zavádza na území obce 

Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 a 

nasledujúce roky zo dňa 14.12.2018, účinné od dňa 01.01.2019 

B.vyhovuje upozorneniu prokurátora k VZN č. 4/2018, ktorým sa zavádza na území obce Oponice 

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 a nasledujúce roky 

zo dňa 14.12.2018, účinné od dňa 01.01.2019 

C.berie na vedomie informáciu starostu obce Oponice Mgr. Milana Gála, že VZN č. 4/2018, 

ktorým sa zavádza na území obce Oponice miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2019 a nasledujúce roky zo dňa 14.12.2018, účinné od dňa 01.01.2019, dané 

do súladu s § 79 ods. 1, 2 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov a s § 6 ods. 1 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov bude prerokované 

na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 6                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 8 Prerokovanie dodatku č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 29.1.2018 medzi obcou                   

Oponice a Telovýchovnou jednotou Oponice 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že Zmluvu o výpožičke, ktorú má obec uzatvorenú s TJ 

Oponice treba doplniť o parcely, ktoré sa nachádzajú v okolí ihriska a tiež kabíny, lebo ich užívajú. 

Poslanci dostali mapu, na ktorej sú vyznačené parcely, ktorých sa to týka, sú to parcely 193/15, 

193/22, 193/35 a nebytovej budovy so súpisným číslom 265 /kabíny)- parcela č. 193/16. Starosta  

oznámil, že správne by mala TJ hradiť energie sama, že bezplatne môže mať vo výpožičke len 

ihrisko a kabíny, že obec bola na to upozornená. Starosta sa spýtal, že či má niekto nejaké 

pripomienky. 

Prihlásil sa pán  Grman, ktorý sa spýtal, že z čoho to bude TJ platiť. Starosta odpovedal, že budú 

mať navýšenú dotáciu. 

Ďalšie pripomienky neboli, predsedkyňa návrhovej komisie prečítala  návrh na 
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Uznesenie č.102 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  
výpožičku parciel 193/15, 193/22, 193/35 a nebytovej budovy parc. číslo 193/16 súpisné číslo 265 

(kabín) TJ Oponice so sídlom Oponice 264  

Hlasovanie č. 7                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov      

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 9 Prehodnotenie výšky dotácie pre TJ Oponice na rok 2019 

Starosta oznámil, že pretože, A mužstvo v novej sezóne skončilo, je potrebné rozhodnúť, či sa TJ 

Oponice ponechá celá výška  dotácie  na rok 2019 a ak áno, tak za akých podmienok. Doteraz má TJ 

vyčerpaných 6 500 €, ešte zostáva 2 000 €. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili. 

Poslanec Peter Kohajda vyslovil názor, že by sa malo vyjadriť TJ, či majú o peniaze záujem. 

Prihlásil sa predseda TJ Peter Miklovič, ktorý sa vyjadril, že o peniaze majú záujem, že by ich 

preinvestovali do opravy budovy, výmenu dverí, opravu rozhodcovskej kabíny a do nového kúrenia.  

Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala Návrh na  

Uznesenie č. 103 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

berie na vedomie  

ponechanie zostatku výšky dotácie pre TJ Oponice na rok 2019 za podmienok, že účel použitia 

dotácie bude využitý na drobné úpravy a údržbu budovy 

Hlasovanie č. 8                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov      

Návrh bol prijatý.  

    

K bodu 10 Prerokovanie zakúpenia novej rozhlasovej ústredne 

Starosta obce Mgr. Milan Gál informoval o tom, že  vzhľadom k tomu, že  stará rozhlasová ústredňa 

už dožíva, je potrebné zakúpiť novú, ktorá je kvalitnejšia, ktorá vyhovuje požiadavkám dnešnej 

doby, práve v tomto období sa rozšíril rozhlas o jeden amplión na Súlovskej ulici, nová ústredňa by 

bola 2 000 W, v cene by bolo aj príslušenstvo, montáž novej ústredne a demontáž starej, jej cena by 

bola 1 390 € s daňou. Starosta navrhol, aby nová ústredňa bola zakúpená z rezervného fondu.  

Starosta dal odhlasovať zakúpenie rozhlasovej ústredne v sume 1390 € s DPH z rezervného fondu. 

Hlasovanie č. 9                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov  

Návrh bol prijatý.     

Starosta vyzval Mgr. Zdenku Belohorcovú, aby prečítala prijaté  

Uznesenie č. 104 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  
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zakúpenie novej rozhlasovej ústredne obecného rozhlasu v sume 1390 € s DPH z rezervného fondu. 

 

K bodu 11 Prerokovanie zakúpenia nového sporáku do školskej jedálne 

Starosta obce Mgr. Milan Gál  informoval o žiadosti  vedúcej školskej jedálne ( príloha č.5)  o 

zakúpenie nového elektrického sporáka s elektrickou rúrou. Predložila i typ sporáka, o ktorý by mali 

záujem. My sme spravili prieskum trhu ,výsledkom, ktorého bol sporák SE 940 ASC vo výške 

2 753,10 €. Sporák by bol tiež zakúpený z rezervného fondu. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za zakúpenie nového sporáka SE 940 ASC do školskej 

jedálne v sume 2 753,10 € s DPH z rezervného fondu. 

Hlasovanie č. 10                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov      

Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala prijaté 

Uznesenie č. 105 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  
zakúpenie nového sporáku SE 940 ASC do školskej jedálne v sume 2 753,10 € s DPH z rezervného 

fondu.  

 

K bodu 12 Prerokovanie VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 

Starosta obce informoval, že sa jedná o to isté VZN (príloha č.6), o ktorom sa už rokovalo, doplnil 

bod 11, Čl. 4: v prípade ak počet zberných nádob uvedených v bode 5 tohto článku pre domácnosť 

nie je postačujúci, pôvodca odpadu si zakúpi na obecnom úrade 120 l plastové vrece opatrené logom 

zberovej spoločnosti, do ktorého bude ukladať komunálny odpad a v čase vývozu komunálneho 

odpadu toto umiestni k zbernej nádobe.  

Starosta zároveň vysvetlil, že je potrebné, aby občania začali separovať, že by bolo treba aj 

pouvažovať, či by zberová spoločnosť nevyvážala komunálny odpad 1 krát do mesiaca, namiesto 2 

krát ako je to teraz, lebo náklady na jedno vysypanie sú vo výške 250 € s daňou, vysýpa sa 320 

zberných nádob, tým by mohol klesnúť aj objem komunálneho odpadu, nám vychádza poplatok na 

jedného obyvateľa 30 €, pokiaľ sa neznížia náklady, respektíve nezvýši vytriedenosť.  

Starosta vyzval poslancov, či majú nejaké pripomienky. 

O slovo sa prihlásila poslankyňa Mgr. Andrea Gálová, ktorá hovorila, že ohľadom separovania 

odpadu vyšiel i článok v Spravodajcovi, že na  zberných nádobách sú plagáty čo sa separuje, že do 

žltých vriec nepatria iba plastové fľaše, ale i nádoby od šampónov, sprchových  gélov, rôznych 

obalov, že ona sama separuje odpad, že mala tri žlté vrecia plastov, že s prázdnymi vrecami nebol 

problém, že za tri vrecia dostala tri žlté.  

Prihlásila sa pani  Marková, ktorá vyslovila názor, že to je nespravodlivé, lebo ona zaplatí za troch 

poplatok napr. 45 €, sused, ktorý je sám zaplatí 15 €, že by to bolo treba  regulovať, aby sme my 

nedoplatili na ostatných, malo by sa platiť od smetiaka. 

Hlavná kontrolórka Mgr. Helena Paučírová vysvetlila, že poplatok je daný zákonom,, že musí ho 

platiť aj ten, kto nemá smetiak, lebo poplatníkom je ten, kto vlastní nehnuteľnosť, má v obci trvalý 

alebo prechodný pobyt. 

Prihlásil sa pán Kováč, ktorý sa spýtal, že kde sa bude voziť drobný stavebný odpad  nadobudnutím 

účinnosti tohto VZN, či je to nejak zabezpečené. 

Starosta sa vyslovil, že to obec zabezpečí.  

Prihlásil sa pán Mgr. Marko, ktorý hovoril o tom, že on nevidí žiaden problém v tom, aby 

štvorčlenná rodina  mala dva   smetiaky.  

Odpovedala poslankyňa Mgr. Gálová, že kto chce, môže mať aj päť smetiakov, každý navyše si 

zaplatí, za každý dostane nálepku.   
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Pán Kováč sa spýtal na sekeru  na smetiach, ktorá bola  13 000 €, či boli neplatiči vyzvaní, o koľko 

sa znížil dlh a čo s neplatičmi od januára. 

Odpovedal starosta Mgr. Milan Gál – neplatiči boli vyzvaní, dlh sa znížil o 8 500 €, ak sa dlh 

nezaplatí bude sa vymáhať formou exekúcie, prípadne neplatičom  budú odobraté vodičské 

preukazy.  

Starosta dal odhlasovať schválenie VZN č. 10/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice 

Hlasovanie č. 11                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov     

VZN bolo schválené.   

Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala prijaté 

Uznesenie č. 106 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č, 10/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice.  

 

K bodu 13 Schválenie zámeny parcely č. 1385 vo vlastníctve Vysokoškolského 

poľnohospodárskeho podniku SPU s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany, za časť z parcely 1493 k.ú. 

Oponice z dôvodu hodného osobitého zreteľa, na účely vybudovania zberného dvora obcou 

Oponice 

Starosta obce Mgr. Milan Gál pripomenul, že na minulom zasadnutí poslanci schválili zámer 

zámeny pozemku o výmere 11 536 m2 s pozemkom o výmere 11 536 m2, ktorého vlastníkom je 

VPP SPU s.r.o. Kolíňany  bezodpatne, osobitným zreteľom z dôvodu vybudovania zberného dvora ( 

príloha č. 7). 

Pripomienky neboli žiadne, starosta dal odhlasovať schválenie zámeny osobitným zreteľom na 

vybudovanie zberného dvora. 

Hlasovanie č. 12                     

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov     

Zámena pozemkov bola schválená 3/5 väčšinou poslancov.    

Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala prijaté 

Uznesenie č. 107 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

 schvaľuje  
zámenu časti pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oponice, 

nachádzajúci sa na parcele registra C, č. 1493, liste vlastníctva 1268, výmery 11536 m2, k.ú. 

Oponice, obec Oponice, druh pozemku – orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce 

Oponice, ktorého vlastníkom je obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, za pozemok 

nachádzajúci sa na parcele registra C, č. 1385, liste vlastníctva 1261, výmery 11536 m2, k.ú. 

Oponice, obec Oponice, druh pozemku – orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce 

Oponice, ktorého vlastníkom je Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 

561, Kolíňany, 951 78 a to osobitným zreteľom, ktorým je plánované vybudovanie zberného dvora 

na parcele registra C, č. 1385, liste vlastníctva 1261, výmery 10000 m2, k.ú. Oponice, obec Oponice, 

druh pozemku – orná pôda, umiestený mimo zastavaného územia obce Oponice v súlade s územným 
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plánom obce Oponice , zmeny a doplnky č.1(ďalej iba „UPN“). Prevod vlastníctva sa uskutoční na 

základe zámennej zmluvy bezodplatne.  

Dňa 15.februára 2018 prebehlo rokovanie o nesúhlasnom stanovisku k UPN, ktorého sa zúčastnili za 

obec Oponice starosta obce Bc. Peter Marko, za spracovateľa UPN Ing. arch. Peter Mizia, za 

odborne spôsobilú osobu Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, za Vysokoškolský poľnohospodársky 

podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, Kolíňany, 951 78 konateľ Ing. Ján Lajda, námestník pre investičný 

rozvoj Ing. Jozef Pružinský PhD, vedúca závodu Oponice Ing. Jozefína Kubaľová. Predmetom 

rokovania boli pripomienky VPP SPU s.r.o. Kolíňany. Z uvedeného rokovania bola vyhotovená 

zápisnica, v ktorej sa zúčastnení dohodli na nasledovnom: 

„Navrhovaná lokalita VPP na premiestnenie uvedeného zámeru kompostárne  a zberného dvora bude 

akceptovaná. Zámer bude umiestnený v lokalite pri č.9 a 20, tam je to možné a pre obyvateľov 

najviac dostupné a funkčne to zapadá do prostredia. Predbežne sa dohodlo umiestnenie na parcele č. 

1385 mimo hranice zastavaného územia. Územný plán bude v tomto znení preriešený a znovu sa 

bude prerokovávať podľa Zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

K bodu 14 Schválenie rozpočtového opatrenia  

Starosta obce dal slovo pani Zuzane Geršiovej, ktorá oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu –  

RO 4/2019 (Príloha č. 8) Poslanci pripomienky nemali, tak starosta vyzval poslancov k schváleniu 

RO 4/2019. 

Hlasovanie č. 13                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov    

RO 4/2019 bolo schválené.   

Predsedkyňa návrhovej komisie prečítala prijaté 

Uznesenie č. 108 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje  
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

K bodu 15 Prerokovanie zmeny územného plánu obce Oponice 

Starosta obce oboznámil s tým, že na obec prišli dve žiadosti ( príloha č.9 a príloha č.10 ) ohľadom 

zmeny územného plánu. Jednal so zhotoviteľom územného plánu, ktorý sa vyjadril, že z toho 

dôvodu, že predmetné parcely sa nachádzajú v ochrannom pásme poľnohospodárskej výroby, resp. 

chovu hovädzieho dobytka, výstavba tam nie je možná. 

Predsedkyňa  návrhovej komisie prečítala Návrh na 

Uznesenie č. 109 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

berie na vedomie informáciu 

pána starostu Mgr. Milana Gála o žiadosti PhDr. Borisa Petríka a Ing. Petra Ráceka o zmenu 

územného plánu, že parcely uvedené v žiadostiach sa nachádzajú v ochrannom pásme 

poľnohospodárskej výroby a umožnenie výstavby na parcelách uvedených v žiadostiach je v rozpore 

s hygienickými a urbanistickými zásadami formovania sídla. 

Hlasovanie č. 14                      

za:                5  poslancov          Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Vladimír  

                                                       Klačanský, Peter Kohajda, Milan Žitňanský 

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:     0 poslancov    

Návrh bol prijatý. 
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K bodu 16 Rôzne 

Starosta informoval o podaných žiadostiach: 

- na samosprávny kraj bola podaná žiadosť na kultúru a šport 

- na environmentálny fond žiadosť o dotáciu na časť kanalizácie 

- na environmentálny fond žiadosť o dotáciu na mulčovač, štiepkovač a kompostéry 

- na ministerstvo kultúry žiadosť o dotáciu na architektonicko-historický výskum 

    a reštaurátorský výskum  

Prihlásila sa pani Kováčová, ktorá sa informovala ako sa postupuje ohľadom možnosti výstavby na 

Súlovskej ulici, na konci pozemkov, ako ďaleko je to s pánom farárom. Starosta obce odpovedal, že 

zatiaľ nemá žiadnu informáciu od pána farára, že s pánom farárom sa na túto tému nebavili.   Pani 

Kováčová povedala, že ona sa rozprávala s pánom farárom, že on  čaká na obec, kedy  

spraví prvý krok, lebo on nevie  bonitu, on nevie nič. Ďalej hovorila, že  so stavebnými pozemkami 

treba niečo robiť, lebo mladí ľudia nám odchádzajú z obce. Starosta obce prisľúbil, že pána farára 

vyzve oficiálne, zároveň pozval  pána Kováča a pani Kováčovú k jednaniu na obecný  úrad. 

Pani Kunová sa zapojila do diskusie s otázkou, že koľko detí má v škôlke zvýšené školné. 

Odpovedal  starosta obce, že všetky deti, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt. 

Starosta v rámci rôzneho poďakoval všetkým účastníkom poslednej brigády na cintoríne za účasť, 

oboznámil s tým, že práca na cintoríne bola dokončená, že bola umiestnená  sviečka, ktorá bola 

vytvorená z lipy, ktorá bola vypílená pri materskej škole.  

K bodu  17. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť, zároveň pozval všetkých v sobotu o 17 tej hodine na 

prehliadku speváckych skupín, ktorú poriada obec. Prihlásil sa Mgr. Marko, ktorý sa spýtal , že 

v akom štádiu je projekt, či starosta poslal na PPA žiadosť o významnú zmenu. Starosta Mgr, Gál 

odpovedal, že poslal dve žiadosti, jednu menej významnú- zmenu štatutára, druhú významnejšiu- 

z dôvodu nového verejného obstarávania, poslal ich súčasne, ale významná zmena došla hneď, ale 

významnejšia zmena  ešte nedošla. Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie  ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18 hod a 30 min. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  18.11.2019 

 

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

         

                                                       

Overovatelia:  

 

Peter Kohajda             ..........................................          

 

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

 

                                                                                           

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

                                                               Mgr. Milan Gál  starosta obce 

 


