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Zápisnica  

zo 17 .  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Oponiciach 

konaného dňa 23.04. 2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Mgr. Milan Gál, starosta obce 

  Poslanci :  Mgr. Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, , Peter Kohajda,   

                              Miloš Kováč, Lukáš Košťál 

Neprítomní:          Milan Žitňanský, Vladimír Klačanský 

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. Schválenie cenovej ponuky za vypracovanie projektovej dokumentácie 

7. Rôzne 

8. 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,  

                                                              Peter Kohajda, Lukáš Košťál 

proti :           0 poslancov     

zdržal sa:      0 poslancov        

 

Navrhnutý  program 17. zasadnutia OZ bol schválený. 

Prijaté Uznesenie č. 195 

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. Schválenie cenovej ponuky za vypracovanie projektovej dokumentácie 

7. Rôzne 

8. Záver 
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Petra Kohajdu,  členov : Miloša Kováča, Lukáša 

Košťála  

 

Hlasovanie č. 3:                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč,   

proti :             0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie č. 196 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

Návrhovú komisiu OZ v zložení:  predseda:   Peter Kohajda 

                                                        členovia:   Miloš Kováč 

                    Lukáš Košťál             

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  Uznesenia č. 195 a č.196. 

 

K bodu 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa : 

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

za zapisovateľku Gabrielu Šiškovú  

 

Hlasovanie č. 4:                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč,   

proti :            0  poslancov   

zdržal sa:       0  poslancov        

 

Predseda návrhovej komisie Peter  Kohajda prečítal prijaté 

Uznesenie č. 197 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

schvaľuje 

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

              

zapisovateľka:                                    Gabriela Šišková                     

 

K bodu 5. Správa o plnení uznesení : 

Starosta obce predniesol krátku správu ohľadom prijatých uznesení na  16. zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 191 – rampa pri pánovi Balejovi bola osadená, uznesenie bolo splnené, iné uznesenie 

na plnenie nebolo prijaté. 

Predseda návrhovej komisie  Peter Kohajda  prečítal návrh na 

Uznesenie č. 198 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach  

berie na vedomie  

Správu o plnení uznesení, ktorú predniesol starosta obce  Mgr. Milan Gál 
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Hlasovanie č. 5                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč  

proti :      0 poslancov   

zdržal sa:      0 poslancov        

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6. Schválenie cenovej ponuky za vypracovanie projektovej dokumentácie:  

Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že dal vypracovať cenovú ponuku za vypracovanie dvoch 

projektov - vybudovanie chodníka od pána Zvalu po pána Šmatláka a chodníka pri materskej škôlke.  

Oslovená firma zaslala ponuku vo výške  je 2 610 EUR s DPH. Nikto z poslancov nemal žiadnu 

pripomienku.  

Predseda  návrhovej komisie  Peter Kohajda prečítal návrh na  

Uznesenie č. 199 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

 

A. Použitie finančných prostriedkov vo výške 2 610 EUR s DPH na vypracovanie dvoch projektov 

„Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/593“ a „Vybudovanie chodníka pri Materskej škole“  

B. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 2 

610 EUR. 

 

Hlasovanie č. 6                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov                   

Návrh bol prijatý.  

       

K bodu 7 Rôzne : 

Starosta obce oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu  -  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – príloha 

č.3 . 

Nikto z poslancov nemal pripomienky. Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie  RO 

č.2/2021. 

Hlasovanie č. 7                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov       

             

Predseda návrhovej komisie prečítal prijaté  

Uznesenie č. 200 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s ďalším bodom v rámci rôzneho – odpredaj  ornej pôdy – par. č. 

594/21 pánovi Igorovi Havranovi, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 2008, ale do dnešného dňa parcela 

nebola zapísaná na katastri na  kupujúceho. Dôvodom nezapísania je to, že zo zápisnice, ani 

z uznesenia nevyplýva, že sa jednalo o obchodnú verejnú súťaž. Poslancom boli predložené všetky 

doklady, ktoré ohľadom predaja parcely č. 594/21 obec má – Uznesenie č.15 zo zasadnutia zo dňa 

13.11.2008, Uznesenie č. 14 zo dňa 8.10.2008, Rozhodnutie  Okresného úradu č. V3255/2020-2 zo 
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dňa 28.12.2020, Návrh riešenia č. 594/21, Rozhodnutie Okresného úradu č. V 3255/2020 zo dňa 

19.11.2020, Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2019, žiadosť  o odkúpenie  pozemku na parcele č. 594/21 

– Augustín Beňuš, žiadosť o odkúpenie pozemku č. parcely – Miroslav Bubák a manželka Katarína,  

Žiadosť o odkúpenie ornej pôdy – Igor Havran, zápis z otvárania obálok dňa 22.10.2008, ponuka 

Augustína Beňuša, ponuka Igora Havrana, vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany zo dňa 12.4.2021 

( všetky dokumenty sú prílohou zápisnice č. 4) . Poslanci sa zhodli na tom, že podľa predložených 

dokladov predaj prebehol verejnou obchodnou súťažou. Poslanec Miloš Kováč sa vyslovil, že on si 

predaj pozemku pamätá. Pripomienky neboli žiadne, starosta vyzval predsedu návrhovej komisie, 

aby prečítal návrh na uznesenie.  

Predseda  návrhovej komisie  Peter Kohajda prečítal návrh na  

Uznesenie č. 201 

Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach berie na vedomie 

odpredaj majetku obce ornej pôdy nachádzajúcej sa v k.ú. Oponice, LV č.779, na parcele č. 594/21 

v roku 2008 pánovi Igorovi Havranovi. Podľa získaných informácií a predložených dokladov 

z uskutočneného predaja prebehol predaj majetku obchodnou verejnou súťažou. Do verejnej súťaže 

sa zapojili dvaja záujemcovia a bola predložená 1 ponuka. Za majetok obce víťaz ponúkol 101 733 

SKK. Z otvárania obálok bol dňa 22.10.2008 vyhotovený zápis, ktorý bol následne podpísaný 

predsedom komisie a členmi komisie 

 

Hlasovanie č. 8                      

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

                                                       Peter Kohajda, Miloš Kováč  

proti:            0 poslancov               

zdržal sa:      0 poslancov    

 

Starosta obce ďalej informoval prítomných o výzve Ministerstva životného prostredia v rámci 

kvality životného prostredia, odkiaľ by sme mohli žiadať o dotáciu na zateplenie materskej školy. 

V projekte, ktorý je vypracovaný zateplenie nie je riešené, najprv treba spraviť energetický audit 

a potom projektovú dokumentáciu,  oslovím firmy k získaniu cenových ponúk. 

Starosta obce informoval, že na školskú jedáleň – na vybavenie kuchyne sme  z Ministerstva 

školstva dostali 5 000 EUR  a z NSK 3 000 EUR na rekonštrukciu malého kaštieľa – výmena  

horných okien a vchodových dverí. 

Poslanec Lukáš Košťál sa  spýtal na cestu za pozemkami na pravej strane, že či sa to bude  nejako 

riešiť alebo nie.   

Prihlásila  sa pani Kováčová, ktorá povedala, že  do dnešného dňa  bolo zistené, len to, že   farnosť 

pozemky nechce zameniť, ale nebola zistená cena, za ktorú by cestu farnosť  predala.   

Poslankyňa Mgr. Andrea Gálová vysvetlila, že obec nemôže kúpiť cestu od farnosti, lebo by musela 

kúpiť cesty aj za ostatnými pozemkami, že  riešením by bolo dať na cestu zo svojich pozemkov 

potrebné metre, nemusela by sa odkupovať farská roľa, že možno by bolo efektívnejšie , keby si 

občania spravili občianske združenie, ktoré by cestu a všetko okolo nej   vybavovalo.   

Občan pán Németh sa vyjadril, že problém je s elektrinou, lebo tú tam nie je možné natiahnuť, 

pokiaľ tam nebude transformátor.  

Starosta obce odpovedal, že ak sa do cesty natiahne elektrina, nemôže sa po nej chodiť.                  

Poslanec Kováč vyslovil názor, že preto treba  prikúpiť štyri metre, aby bolo kde položiť siete, že 

treba zistiť cenu, za ktorú by farnosť predala 1 m2 pozemku. 

Nakoniec starosta celú rozpravu uzatvoril tým, že požiada oficiálne listom pána farára, aby sa 

vyjadril, či  má biskupský úrad záujem pozemok pod cestu predať a ak áno za akú cenu za 1 m2. 

Nikto sa viac do rôzneho nezapojil. 
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K bodu 8 Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie   ukončil . 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o   19  hod. 

Prijaté uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

V Oponiciach  26.04.2021 

 

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

                                                        

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

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

                                                                                                                   

 


