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Oponický 
spravodajca 
Ročník XII.                                                                               číslo II.  

Dovoľte mi, 
aby som Vám v mojom mene, 

v mene poslancov obecného zastupiteľstva 
v Oponiciach,  

v mene zamestnancov obce,  
zaželal pokojné Vianočné sviatky prežité v kruhu 

svojich najbližších.  
Zároveň by som Vám chcel všetkým zaželať v roku 

2020 veľa zdravia, veľa šťastia a božského 
požehnania. Chcem sa Vám srdečne poďakovať  za 

priazeň, ktorú ste nám v končiacom roku 2019 
preukazovali. 

Mgr. Milan Gál  - starosta obce 
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Počas celého roka 2019 sme organizovali brigády zamerané hlavne na skrášlenie 

priestorov v areály miestneho cintorína. Jedna brigáda sa organizovala na úpravu námestia pri 
kostole. Ako sa môžete sami presvedčiť toto sa nám podarilo, a areál cintorína sa úpravou 
skrášlil a presvetlil.  

Zakúpili sme 6 kusov lipy malolistej. Päť kusov sme zasadili v areály Materskej školy 
a jeden kus v areály Základnej školy. Je to stanovená náhrada za tri kusy vypílených 
pozostatkov stromov, ktoré sa nachádzali v areály Materskej školy.  

Upratali sme a vyčistili priestory s hudobnými nástrojmi. Rozdiel môžete sami 
porovnať. 

  
 

Miestnosť s hudobnými nástrojmi pred                                               Miestnosť s hudobnými nástrojmi po  
 
Vykonali sme svojpomocne opravu poškodenej strechy Domu kultúry a kotolne 

v Základnej škole. Musím bohužiaľ skonštatovať, že stále dochádza k zatekaniu do kinosály. 
Vykonáme ďalšie opravy a uvidíme, či sa nám týmto spôsobom podarí problém zatekania 
odstrániť. Strechu kotolne v Základnej škole sa nám podarilo úspešne zaizolovať. 

V dome smútku sme vymenili staré stropné a bočné svetlá za nové. Vymenili sme aj 
zásuvky a vypínače. Zakúpili a vymenili sme závesy pri vchodových dverách a na vozík, na 
ktorom sa preváža rakva sme dali vyhotoviť poťah. 

V obci boli v mesiaci október pristavené veľkoobjemové kontajnery. Jeden z nich sme 
pristavili za Dom kultúry, ktorý sme využili na likvidáciu odpadu z priestorov pivnice Domu 
kultúry a Materskej školy. Nahromadený odpad v pivnici sa do kontajnera nezmestil, takže 
budeme ďalej pokračovať v jeho likvidácii.  Boli sme  nútení  požiadať o  pristavenie  jedného  
kontajnera navyše, nakoľko sa odpad nachádzal aj mimo neho (hlavne pri cintoríne), a nebolo  
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ho možné do pristaveného kontajnera umiestniť. Chcel by som touto cestou požiadať občanov, 
aby si uvedomili, že ak vyhodia veľkoobjemový odpad pri kontajner, tento do kontajnera budú 
musieť dávať opäť iba ľudia. Sám tam tento odpad nenaskáče. Ďalej chcem upozorniť občanov, 
aby nábytok rozoberali a do kontajnera umiestňovali v rozobratom stave. Ušetríte tým miesto. 

Počas zberu elektroodpadu sa nám podarilo vyradiť a zlikvidovať veľké množstvo starej 
a nepotrebnej elektroniky a elektroodpadu. Vozidlo zberovej spoločnosti odchádzalo od 
obecného úradu takmer plne naložené, čo svedčí o tom, že vyraďovanie a likvidácia 
elektroodpadu bolo v obci v predchádzajúcich rokoch zanedbávané.  

V októbri sme opätovne riešili problém s vykurovaním Domu kultúry. Tepelné čerpadlo 
opäť nefungovalo. Boli sme nútení prizvať servisného technika, ktorý nám čerpadlo 
prekontroloval, nastavil a spojazdnil. Presný dôvod prečo čerpadlo prestane časom fungovať  
stanoviť nevedel. 

Na chodníkoch smer Súlovce a Kovarce sme vymenili poškodené kanalizačné poklopy.  
Na ulici smer Súlovce sme na konci obce osadili ďalší nový reproduktor obecného 

rozhlasu a zvýšili sme tak dostupnosť informovanosti občanov, ktorý nepočuli hlásenia 
obecného rozhlasu. Po schválení obecným zastupiteľstvom sme do našej obce zakúpili novú 
rozhlasovú ústredňu. 

 

               Stará ústredňa                               Nová ústredňa  
 
Na tej istej ulici sme premiestnili značku koniec obce Oponice na hranicu katastra obce. 

Dňa 5.8.2019 sme obdržali z SPP distribúcie žiadosť na  preverenie stavieb – porušenie 
ochranného pásma STL pripojovacieho plynovodu kanalizačnou šachtou, ktorá sa podľa 
vytýčenia    nachádzala    priamo    na    plynovode.     Dňa  21.8.2019   zvolal.   Okresný úrad 
v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o životné prostredie štátny stavebný dohľad na vodnej  
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stavbe „Oponice – kanalizácia I. Etapa – dokončenie. Po preverení skutkového stavu na mieste 
sme dňa 12.9.2019 obdržali z okresného úradu v Topoľčanoch odbor starostlivosti o životné 
prostredie výzvu na uskutočnenie nápravy – preloženie kanalizačnej odbočky. Následne som 
oslovil spoločnosť, ktorá realizovala stavbu a stavebný dozor, na zrealizovanie nápravy v rámci 
reklamácie stavby. Stavebná spoločnosť reagovala na našu výzvu okamžite a uskutočnila na 
svoje náklady preloženie kanalizačnej prípojky. Po vydokladovaní uskutočnenia nápravy SPP 
distribúcii, sme obdržali potvrdenie o odstránení nedostatku, v ktorom sa nám SPP distribúcia 
poďakovala za ústretovosť a promptnosť pri zabezpečení preložky kanalizačnej šachty 
a kanalizačnej prípojky z blízkosti plynárenských zariadení. 

Zakúpili sme 1 ks 10m dlhej fekálnej hadice a štyri koncovky. Po dohode s predajcom 
fekálnych hadíc nám tieto hadice prerezal na dva 5 m kusy a osadil nám na hadice koncovky. 
Bezplatne. Zvýšili sme tým dosah hadíc a vyriešili v niektorých prípadoch problém so vstupom 
na pozemky občanov. 

Z poskytnutej dotácie na šport Nitrianskym samosprávnym krajom sme pre Základnú 
školu zakúpili 10 ks trampolín a športové potreby. Pre materskú školu sme zakúpili horolezeckú 
stenu ideálnu na cibrenie zrakovo - pohybovej koordinácie detí.  

Zakúpili a osadili sme betónovú studničnú skruž s poklopom  na studňu, ktorá sa 
nachádza pri futbalovom ihrisku. Rozdiel môžete posúdiť sami. Prispeli sme tak k bezpečnosti 
a predišli vzniku úrazu. 

 
 

Pôvodný poklop na studni                                                             Nová skruž s poklopom. 
 

Inštalovali sme zvislé dopravné značenia zákaz vjazdu traktorom na miestnu 
komunikáciu medzi kostolom a malým kaštieľom a vymenili nevyhovujúce zvislé dopravné 
značenie daj prednosť v jazde pri malom kaštieli. Pred Kostolom sme vymenili poškodené  
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dopravné zrkadlo. V decembri sme zakúpili dopravnú značku „pozor deti“, ktorú sme osadili 
namiesto nevyhovujúcej značky pred farou. 

Po schválení obecným zastupiteľstvom sme v decembri zakúpili a nainštalovali nový 
elektrický sporák do školskej jedálne. 

V apríli 2019 sme sa zapojili do projektu „WIFI pre teba“  a žiadali o dotáciu vo výške 
15 000,- EUR. Dotácia nám bola schválená vo výške 14 250,- EUR. Rozdiel 750,- EUR je 
spoluúčasť obce. V septembri boli zahájené práce na inštalácii 10 externých prístupových 
bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. 
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov 
obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. 
Vybudovaná WiFi sieť bude poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou 
sťahovania 30 Mbps, bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce.  

 
 

 
Po preštudovaní kompletnej dokumentácie som mal pochybnosti o správnosti postupu 

pri verejnom obstarávaní pri projekte „ Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu“. Po 
prerokovaní horeuvedených zistení na zasadnutí obecného zastupiteľstva, som bol poslancami 
poverený požiadať právnika o stanovisko k zisteným skutočnostiam. Právnik vo svojom 
zaslanom písomnom stanovisku potvrdil moje pochybnosti o správnosti postupu pri verejnom 
obstarávaní.  Dňa 8.7.2019 som vypovedal zmluvu s víťazom verejného obstarávania firmou 
Č&K Stav, s.r.o so sídlom v Oponiciach. Následne som požiadal Pôdohospodársku platobnú 
agentúru o významnejšiu zmenu projektu a to o uskutočnenie nového verejného obstarávania 
a o menej významnú zmenu – zmena štatutára obce. Bohužiaľ aj po mojich niekoľkých 
urgenciách stále nedisponujem stanoviskom Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
k významnejšej zmene. Stanovisko k menej významnej zmene nám bolo zaslané prakticky 
okamžite.   

Požiadal som Stavebný úrad v Solčanoch o vydanie nového stavebného povolenia. 
V súčastnosti už disponujeme novým s platnosťou dva roky odo dňa dátumu vydania.  

Opätovne dávam do pozornosti, že neexistuje súhlas poslancov predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva s úhradou rozdielu vo výške 4 787,84,- EUR medzi schválenými 
finančnými prostriedkami Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a vysúťaženou sumou, 
ktorý by mala uhradiť obec z vlastných finančných prostriedkov. Uvedená úhrada rozdielu 
(„spoluúčasť“) z finančných prostriedkov obce ani nebola bodom programu zasadnutí 
predchádzajúceho obecného zastupiteľstva.  

O ďalšom postupe Vás budem naďalej informovať. 
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Vďaka hŕstke občanov, nadšencov, môžeme 
oznámiť občanom, že okolie cintorína je po rokoch 
upravený. Ako som už uviedol vďaka hŕstke občanov obce, 
ale aj občianke, ktorá má v obci iba chalupu sa nám 
podarilo upratať a presvetliť cintorín na brigádach v dňoch 
18.mája 2019, 7. septembra 2019 a 26. októbra 2019. Som 
nesmierne rád, že občania pochopili myšlienku brigád. 
V tomto nastolenom trende budeme v budúcnosti 
pokračovať, aby sme spoločnými silami zveľadili našu 

obec. Z cintorína bolo 
odvezené veľké množstvo 
drevnej hmoty, lístia, 
odpadkov, fliaš, kahancov, 
ktoré sa nachádzali pod 
stromami okolo cintorína.  

Určite ste si mnohí všimli, že v areály miestneho 
cintorína, pred domom smútku, sme umiestnili drevenú 
sviečku, ktorú sme dali vyrobiť z kmeňa stromu lipy. Lipu sme 
vypílili v areály Materskej školy. Moja vďaka patrí autorovi 
tohto krásneho umeleckého diela pánovi Otovi Šiškovi. 
V jarných mesiacoch roku 2020 plánujeme vykonať úpravy 
okolia sviečky. 

 

Na hody sme v obci zorganizovali 
hodový futbalový zápas medzi 
futbalovým družstvom FC Old Boys 
Nitra a Starými pánmi Oponice. 
Počasie nám prialo. Výsledok 5 : 1 
v prospech FC Old Boys Nitra 
v tomto prípade nebol podstatný. 
Išlo o zábavu a športový zážitok.  
 

 
 
 

Spoločná fotka FC Old Boys Nitra a Starí 
páni Oponice 
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28.augusta 2019 sme zorganizovali pri 
príležitosti 75. výročia Slovenského národného 
povstania kladenie venca pri pomník padlých. 
Chcem sa  poďakovať všetkým účastníkom za to, 
že si prišli uctiť pamiatku padlých, ktorí položili 
svoje životy za našu krajšiu a lepšiu budúcnosť. 
Ľudia zabúdajú, že súčasťou prítomnosti je aj 
minulosť, na ktorú nesmieme zabúdať, aby sme sa 
vedeli ponaučiť z chýb, ktorých sa v minulosti 
dopustili. 

Tradične poslednú septembrovú sobotu sa 
uskutočnilo podujatie „Stredovek na Oponickom 
hrade“. Po niekoľkotýždňových prípravách sa o 10 
hodine podujatie zahájilo odchodom sprievodu od 

Malého kaštieľa smerom na Oponický hrad. 
Prvá zastávka bola pri prvom rybníku, kde 
bolo pre účinkujúcich pripravené malé 
občerstvenie. Následne sa sprievod vydal 
smerom k Oponickému hradu. Po príhovore 
starostu obce sa podujatie tradične zahájilo 
výstrelom z historickej zbrane. Nasledovalo 
vystúpenie spolku oživenej histórie Milites 

Nobiles s ukážkou a predstavením výstroja a výzbroje od toho najchudobnejšieho pešiaka po 
skutočného elitného bojovníka a ukážkami bojového umenia. Následne vystúpili sokoliari, ktorí 
predstavili svojich dravcov a predviedli ukážky letu dravcov. Podujatia sa zúčastnil aj hrnčiar, 

ktorý predvádzal výrobu keramiky. Historická kuchyňa pripravovala stredoveké jedlá, ktoré  
návštevníci  mohli  ochutnať.  Účasť nám  prisľúbila  hudobná  skupina Musica Antiqua, ktorá 
z dôvodu možného poškodenia historických hudobných nástrojov dažďom, účasť odriekla.       
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva  zástupcovia Katedry archeológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavili archeologické nálezy z Oponického 
hradu. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podujatia zúčastnilo množstvo priaznivcov histórie 
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a turizmu. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Združenia obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým za 
pomoc pri príprave a organizácii podujatia. Ďalej sa chcem poďakovať občianskemu združeniu 
Apponiana za ich spoluprácu. Teším sa na stretnutie s Vami v roku 2020.   

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším sme 11.10.2019 
zorganizovali slávnostné stretnutie 
seniorov našej obce. Pozvaní boli 
všetci občania nad 65 rokov veku 
vrátane. Slávnostné chvíle 
pozvaným spríjemnili deti našej 
Materskej školy a deti Základnej 
školy, ktorí si pod vedením 
pedagogického zboru, pre svojich 
starých rodičov pripravili nádherné 
vystúpenia. Ako prekvapenie sme 
pre pozvaných pripravili 
vystúpenie Ľudovej hudby s pod 
Zobora, ktorá pre prítomných 
zahrala ľudové piesne. Mnohí z prítomných si spolu s nimi zaspievali.  

 
Dňa 16.11.2019 obec Oponice v spolupráci so združením obcí Mikroregiónu Západný 

Tríbeč a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizovala prehliadku 
speváckych skupín Mikroregiónu Západný Tríbeč (MZT). Pozvaní boli všetci starostovia 
a poslanci obcí MZT a predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Svojou účasťou 
a krásnymi piesňami nám sobotňajšie popoludnie prišli spríjemniť spevácke skupiny 
„Lišňanka“ zo Solčian,  „Streďanka“ z Nitrianskej Stredy, „Kovarčanka“ z Kovariec, 
„Nezábudka“ z Kovariec a folklórna skupiny „Krnčianka“ z Krnče. 

Aj v tomto prípade sa chcem poďakovať pánovi Otovi Šiškovi, ktorý sa v spolupráci so 
zamestnancami obecného úradu postarali o nádhernú výzdobu kinosály a tanečnej sály domu 
kultúry.  

 
 

Vystúpenie detí Základnej školy 

Ľudová hudba spod Zobora Pohľad do sály Domu kultúry 
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Dňa 7.12.2019 o 15,30 hodine 
do našej obce zavítal Mikuláš. Tradične 
priniesol so sebou čerta a anjela, ktorí ho 
sprevádzajú po jeho cestách. 
Samozrejme deťom nezabudol priviezť 
aj kopec sladkostí, ktoré im odovzdal. 
Odvážnejšie deti za básničku 
alebo pesničku obdržali sladkú odmenu. 
Čert nám veľkým čudom zažal 
stromček. Na záver nám Mikuláš zaželal 
pokojné Vianoce, nech príde do našich 
príbytkov láska, pokoj a dobrá nálada.  

Pred odchodom sa s nami rozlúčil krásnym ohňostrojom. Pre vytrvalcov sme spolu 
s poslancami pripravili chutný vianočný punč. Bol pripravený pre dospelých aj pre deti. 
Dovolím si tvrdiť, že táto akcia sa nám vcelku vydarila, nakoľko bola dosť veľká účasť. Už 
teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom a s Vami v roku 2020.  
 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom , ktorí sa uvedených akcií 
zúčastnili a občanom ochotným pomôcť. Špeciálne by som chcel poďakovať poslancom 
obecného zastupiteľstva, Mgr. Zdenke Belohorcovej, Mgr. Andrei Gálovej a Petrovi 
Kohajdovi, ktorí sa v roku 2019 aktívne podieľali na príprave a organizovaní všetkých 
uvedených akcií. Ďalej sa chcem poďakovať deťom materskej a základnej školy za ich krásne 
vystúpenia a pani riaditeľkám, pani učiteľkám a pani vychovávateľkám za prípravu detí na 
vystúpenia.  

 

 
Oponický potok je tŕňom v oku nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov obce. 

Počas celého roka som niekoľkokrát kontaktoval kompetentné osoby za účelom vyčistenia 
Oponického potoka. Niekoľkokrát mi bolo prisľúbené, jeho vyčistenie. Tesne pred akciou 

Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce pri podávaní 
vianočného punču na námestí pred kostolom 

Mikuláš v Oponiciach O vianočný punč bol veľký záujem 
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„Stredovek na Oponickom hrade“ sa začalo s jeho úpravami. Ako ste si mnohí mohli všimnúť, 
došlo k vypíleniu drevných porastov, ktoré ostali na brehoch potoka, a mne z neznámych 
dôvodov, došlo k zastaveniu prác. Kompetentný ma už v priebehu roka informovali a 
plánovanej delimitácii Oponického potoka do vlastníctva Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Bohužiaľ do dnešného dňa sa tak podľa informácie Lesov SR a  Slovenského 
vodohospodárskeho podniku nestalo.  

Slovenský vodohospodársky podnik nás písomne informoval, že v období od októbra 
2019 do marca 2020 bude vykonávať odstraňovanie stromov a náletového krovia z koryta 
Oponické potoka, avšak iba smerom od hlavnej cesty (mosta) dolu. Mám však prísľub 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, že ak dôjde k delimitácii Oponického potoka, hneď 
pristúpia k úprave, vyčisteniu jeho koryta. 
Do tej doby však budem ďalej pokračovať v žiadaní kompetentných o vykonanie úpravy koryta. 

 
 

 
Občianske združenie VETERAN CAR CLUB APPONY-OPONICE usporiadalo v roku 

2019 viac podujatí so zámerom priblížiť občanom a širokej verejnosti našu minulosť; ukázať 
mladej generácii, no čom sa vozili naši rodičia a prarodičia, a zaspomínať na mladosť staršej 
generácii. 

Ako prvé podujatie v tomto roku sme 
zorganizovali v dňoch 30. – 31.3.2019  
„Výstavu zberateľských predmetov“ 
v kultúrnom dome v Súlovciach. Na výstave 
boli prezentované rôzne predmety dennej 
potreby našich predkov. OZ by chcelo takéto 
podujatie zorganizovať aj v obci Oponice. 

Ďalším podujatím, ktoré OZ 
organizovalo, bol jubilejný, už X. ročník 
Zrazu historických vozidiel v Oponiciach. Zraz  sa uskutočnil 30.6.2019 na trase Oponice – 
Topoľčianky – Oponice s účasťou 275 registrovaných účastníkov a 150 historických áut 
a motoriek. Toto podujatie má medzi priaznivcami vybudované dobré meno, preto chceme 
v roku 2020 zrealizovať už XI. ročník Zrazu historických vozidiel v termíne Oponických 
hodov. 
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Našim tretím podujatím bol II. ročník zrazu historických bicyklov „Oponický pedál“, 
ktorý sa uskutočnil 14.9.2019. Zúčastnilo sa na ňom 58 účastníkov z rôznych kútov Slovenska, 
oblečených prevažne v  retro oblečení. Toto podujatie začína mať v Oponiciach, Súlovciach 

a medzi priaznivcami historických bicyklov svoju dobrú povesť, preto ho určite budúci rok 
zopakujeme znovu . 

Okrem hlavných podujatí sme sa zúčastnili na zapálení Vatry zvrchovanosti vo Veľkých 
Hostiach dňa 21. 7 2019, kde sme zorganizovali menší zraz historických vozidiel s účasťou 60 
áut a motoriek. 

Michal Janošovič 
predseda VETERAN CAR CLUB APPONY-OPONICE 

 
 

 
Od 27.11.2019 je účinné VZN č.10/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Oponice. 

Schválením VZN vstupuje do platnosti niekoľko „noviniek“ v súvislosti s komunálnym 
odpadom.  

Ako prvá „novinka“ je počet zberných nádob na komunálny odpad na jednu domácnosť. 
Jednočlenná až štvorčlenná domácnosť má nárok na 1 kus 110 alebo 120 litrovej zbernej 
nádoby.  
Päť až osemčlenná domácnosť má nárok na 2 kusy 110 alebo 120 litrovej zbernej nádoby. 
Deväť a viacčlenná domácnosť – má nárok na 3 kusy 110 alebo 120 litrovej zbernej nádoby. 

Druhou „novinkou“ je, ak domácnosti nebude postačovať stanovený počet zberných 
nádob, bude si môcť na obecnom úrade zakúpiť čierne plastové vrece s logom zberovej 
spoločnosti, do ktorého bude môcť uložiť komunálny odpad. Tieto vrecia sú rovnocenné 
zberným nádobám a zberová spoločnosť ich bude povinná vyprázdniť. 
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Treťou “novinkou“ je právo zberovej spoločnosti nahliadnuť do zbernej nádoby, 
a v prípade, ak sa v zbernej nádobe bude nachádzať odpad, ktorý  do komunálneho odpadu 
nepatrí, zberová spoločnosť túto nádobu nevyprázdni. Podľa čl. 23 VZN č. 10/2019 o nakladaní 
s odpadmi na území obce Oponice v tomto prípade hrozí pokuta vo výške 33 EUR. 

Štvrtou „novinkou“ budú nálepky, ktoré odbrží od obce Oponice iba domácnosť, ktorá 
nebude mať za predchádzajúce roky nedoplatky na poplatkoch za komunálny odpad. 
Domácnosť bude povinná túto nálepku nalepiť na zbernú nádobu na miesto, kde nebude 
dochádzať k jej znehodnoteniu pri manipulácii so zbernou nádobou. Zberné nádoby, na ktorých 
sa nebudú nachádzať nálepky nebudú vyprázdňované. 

Uvedenými opatreniami sa snažíme dosiahnuť väčšie percento separácie odpadu. 
Znížením počtu zberných nádob by sa nám mal znížiť aj poplatok za manipuláciu so zbernými 
nádobami a v neposlednom rade aj hmotnosť komunálneho odpadu, a tým pádom aj zákonný 
poplatok za tonu vyprodukovaného odpadu a poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu. 

Od 1.1.2020 bude účinné VZN č. 12/2019, ktorým zavádza na území obce Oponice  
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2020 a nasledujúce 
roky. 

 
 
 
 
 
 
 

Aj takto sa separuje v našej obci 
odpad. Dvojčlenná rodina má tri 

smetné nádoby tesne pred vývozom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smetná nádoba trojčlennej rodiny, ktorá zodpovedne separuje odpad tesne pred vývozom 
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V minulom čísle Oponického spravodajcu sme sústredili pozornosť na nutnosť a 

povinnosť každého z nás separovať odpad, ktorého produkujeme čoraz väčšie množstvá. Pri 
súčasnom konzumnom spôsobe života, neustále narastajúcich množstvách odpadu všetkých 
druhov je nevyhnutnosťou, aby  triedenie odpadu bolo každodennou a samozrejmou súčasťou 
nášho života. Dovolím si tvrdiť, že na zodpovednom prístupe k nakladaniu s odpadmi záleží  
naša budúcnosť. Čím viac odpadu produkujeme, tým viac naša planéta Zem „trpí“, ohrozujeme 
vlastne sami seba. Pritom tak málo stačí, aby sa táto negatívna skutočnosť zmenila, aby si každý 
náš občan uvedomil, že je naozaj jeho povinnosťou racionálne a zodpovedne nakladať s 
odpadom.  V súvislosti s nadmernou tvorbou odpadu, náročnosti pri jeho spracovaní pristúpili 
aj naši zákonodarcovia k zvýšeniu poplatkov za vývoz a skládkovanie zmesového odpadu pre 
mestá a obce. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za 
skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.  Táto suma sa bude 
postupne naďalej zvyšovať. Aj v našej obci sme nútení zvýšiť poplatok pre občanov za „vývoz 
smetí.  Úroveň  vytriedenia odpadu v Oponiciach v roku 2018 máme 27,09 %, čo svedčí o tom, 
že v oblasti triedenia odpadu máme veľké nedostatky a máme sa čo učiť. Úroveň vytriedenia 
za rok 2019 bude známa začiatkom roku 2020. 
"Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za 
skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť," vysvetlil minister 
životného prostredia Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne 
zvyšovať. 

Navyšovania poplatkov za vývoz a skládkovanie odpadu pocítia predovšetkým obce, v 
ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka. Naopak - obce, ktoré poctivo triedia by poplatky 
nemuseli zvyšovať, postupne by sa mohli dokonca znižovať.  

Týmto chcem apelovať na všetkých občanov obce Oponice, aby ku zberu a najmä 
triedeniu odpadu pristupovali zodpovedne. Ak vytriedime maximálne množstvo druhov 
odpadov, znížime množstvo vyhadzovaného odpadu končiaceho na skládke  o 40%. Ak k tomu 
pridáme aj bioodpad, ktorý môžeme skompostovať, toto množstvo sa zníži o 80 až 90%. Takže 
v smetných nádobách na komunálny odpad by malo skončiť iba 10% celkového množstva 
odpadu. Je veľmi dôležité, aby každý začal od seba a tak sa stal príkladom pre ostatných.  
Moderné koncepcie odpadového hospodárstva sú zamerané na tzv. „nulový odpad“. 
Neznamená to, že nebudeme mať absolútne žiadny odpad. Našou snahou by malo byť   
minimalizovať vznik a škodlivosť odpadov už pri zdroji, maximalizovať recykláciu, 
zabezpečiť, že výrobky sa môžu opätovne používať, opravovať alebo recyklovať - dávať 
bezpečne späť na trh alebo do prírody. A tu sa v duchu hesla:  VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO 
NÁM DALA dostávame k ďalšej možnosti minimalizácie odpadu a to domácemu zužitkovaniu 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

Biologicky rozložiteľný odpad (ďalej „biologický odpad“) je taký odpad, ktorý je 
schopný rozkladu. Vzniká v záhradách, pri údržbe verejnej zelene, v našej kuchyni, jedálňach 
a reštauráciách  v poľnohospodárstve atď. Tvorí viac ako 40% hmotnosti komunálneho odpadu. 
KOMPOSTOVANIE je najstaršou a najznámejšou recyklačnou technológiou, ktorá bola kedy 
popísaná. Patrí medzi najčastejšie spôsoby recyklácie biologických odpadov . Je to riadený 
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proces, kedy za prístupu vzduchu z pôvodných organických látok vplyvom najmä 
mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo - kompost. V minulosti bolo v každej domácnosti 
„hnojisko“, čo bolo vlastne kompostovisko. Prečo sa teda nevrátiť ku starým tradíciám a 
opätovne si takéto niečo doma v záhradke zriadiť?  
Kompostovaním získame  kvalitné organické hnojivo pre svoju záhradku a  vzniknutým 
kompostom môžeme nahradiť používanie umelých hnojív. Kompost je neoceniteľný pre 
zúrodňovanie pôdy. Zriadením kompostoviska si sami znížime množstvo a škodlivosť odpadu, 
ale zároveň ušetríme peniaze za odvoz odpadov.   
AKO KOMPOSTOVAŤ?  
Dodržujme 4 základné pravidlá kompostovania: 
1. Správna veľkosť kompostovaného materiálu: tu platí, že čím sú menšie častice, ktoré 
chceme kompostovať, tým sa nám rýchlejšie skompostujú. Tvrdšie a veľké častice podrvíme, 
sekáme, polámeme, postriháme...  
2. Zložky kompostu: pri skladbe kompostu platí, že dusíkaté materiály (hnoj, trus, pokosená 
tráva, kuchynský biologický odpad, pozberové zvyšky zo záhrady...), ktoré sú väčšinou mäkké, 
šťavnaté a zelené; musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, 
slama, papier...), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché. Ich objemový pomer by sa mal čo najviac  
 
približovať k 1:1. Ak budeme kompostovať všetok záhradný odpad so zvyškami z kuchyne, 
mali by sme sa priblížiť k správnej surovinovej skladbe. Optimálny pomer C:N v namiešanom 
kompostovanom materiáli je 30 – 35:1 v prospech uhlíka (viď. tabuľka nižšie). Dôležité je, aby 
sa tieto materiály naozaj miešali a nie ukladali vo vrstvách.  
Čo patrí do kompostu  pri domácom kompostovaní : 
- zvyšky z pestovania a čistenia ovocia a zeleniny 
- zvyšky jedál a potravín  
- čaj, kávový výluh  
- kvety  
- pokosená tráva  
- konáre, lístie  
- vypletá burina  
- popol z dreva  
- drevené piliny a hobliny  
- hnoj a trus  
- papierové utierky a servítky... 
Čo nepatrí do kompostu pri domácom kompostovaní : 
- nerozložiteľné odpady (kovy, plasty, sklo...)  
- nebezpečné odpady (farby, staré lieky, staré oleje...)  
- chemické prostriedky  
- prach zo smetí a vysávania  
- časti rastlín napadnuté chorobami  
- kosti, mäso, ryby a mliečne výrobky 
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3. Dostatočný prístup vzduchu: prístup vzduchu je pri kompostovaní nevyhnutný. Zabezpečiť 
ho môžeme viacerými spôsobmi: miešaním jemných surovín so štruktúrnymi (kuchynský 
bioodpad, trávu s drevnou štiepkou, hoblinami...), ukladaním surovín do zásobníka s vetracími 
otvormi alebo na kopu a pravidelným prekopávaním. Ideálne je sledovať, čo sa deje v komposte 
a prekopávať vždy, keď začne kompost zapáchať, alebo keď poklesne v komposte teplota, alebo 
keď sa vám zdá, že kompost nepracuje tak, ako by ste chceli. Platí, že časté prekopávanie 
urýchli rozklad.  
4. Dostatočná vlhkosť: ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje alebo až 
zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná, dochádza k nežiadúcemu hnilobnému procesu, čo sa prejaví 
zápachom. 
Na spodok kompostu je vhodné položiť hrubý a vzdušný materiál (väčšie časti konárov 20-
30cm , slama) na zabezpečenie vzdušnosti. Toto je stručný návod na kompostovanie  
Naša obec požiadala o dotácie na kompostéry pre občanov, pokiaľ by nám tento zámer vyšiel, 
bolo by to veľmi dobré. Ak však nie, tak si kompostér si môžeme zhotoviť z dreva, prípadne si 
kúpiť plastový kompostér.  
Verím tomu, že postupom času začneme s odpadom nakladať zodpovedne, aj malý posun k 
lepšiemu bude prínosný pre všetkých občanov obce. Musíme aj sami seba navzájom motivovať 
a vychovávať. Želám nám všetkým veľa trpezlivosti a odhodlania J.  

 
Mgr. Andrea Gálová 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 9. zasadnutí, dňa 9.12.2019 schválili 

žiadosti o poskytnutie dotácie nasledovne : 
1. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre občianske združenie OZ 

VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 800 EUR 
2. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre Telovýchovnú jednotu 

Oponice vo výške 8 500 EUR  
3. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska vo výške 900 EUR 
4. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre Rímskokatolícku cirkev 

Farnosť Oponice vo výške 2 400 EUR 
5. poskytnutie finančného príspevku na vydanie monografie Občianskemu združeniu 

Apponiana vo výške 800 EUR 
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TJ Oponice začala jesennú časť ročníka s 3 družstvami a to U10, U13 a U19 

Mužstvo TJ Oponice U10 odohralo na jeseň 8 zápasov z ktorých 3 krát chlapci prehrali 1 krát 
remizovali a 4 krát sa radovali z víťazstva. Prezimujú na 5.mieste s 13 bodmi. Po ukončení 
jesennej časti, chlapci odohrali v Topoľčanoch turnaj prípraviek U10 , kde sa umiestnili na 
skvelom 4.mieste. V skupine 2 krát vyhrali, 2 krát prehrali a prebojovali sa do vyraďovacej 
fázy turnaja. Vo štvrťfinále porazili Tovarníky na pokutové kopy, v semifinále podľahli 
Solčanom 1: 2 a v boji o tretie miesto prehrali s Preseľanmi 1 : 4. 
Chlapcom sa chcem poďakovať za predvedené výkony v jesennej časti.     
 

Sprava: Lukáš Košťál, Jakub Smolen, Gabriel Bristeac, Patrik Havran, Šimon Bartoník, Jakub Gerši, Benjamín Bristeac, 
Ronaldo Kasana 
 
Mužstvo U13 bude zimovať na fantastickom 2.mieste s 20 bodmi. Odohrali 9 zápasov kde iba 
1 krát prehrali 2 krát remizovali a 6 krát vyhrali.  
  
Mužstvo U19 prezimuje na 9.mieste. Chlapci odohrali 10 zápasov, z ktorých 7 krát prehrali 3 
krát vyhrali. 
 
Do ďalšej časti sezóny prajeme veľa úspešných zápasov a čo najviac bodov. 
 

Lukáš Košťál 
 Člen výboru TJ Oponice a poslanec obecného zastupiteľstva 
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Obec Oponice v roku 2019 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 
 

1. Nitriansky samosprávny kraj - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry - 
Stredovek na Oponickom hrade 

2. Nitriansky samosprávny kraj - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu - 
Každý deň so športom 

3. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – 
Projekt „Wifi pre teba“ – schválený (v realizácii) 

4. ENVIRONMENTÁLNY FOND – Projekt „Nákup techniky pre zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice“ (mulčovač, štiepkovač, 
kompostéry) 

5. ENVIRONMENTÁLNY FOND  - Projekt „OPONICE - KANALIZÁCIA - II. 
ETAPA“ 

6. ENVIRONMENTÁLNY FOND   - Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy ZŠ v Oponiciach" – komplexná rekonštrukcia. 

7. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Projekt „Reštaurátorský výskum a návrh 
na reštaurovanie - Marczibányiovský kaštieľ Oponice“ 

8. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Projekt „Architektonicko-historický 
výskum a dokumentácia vykonaného výskumu“ 

 
Žiadosti č. 1, 2, 5, 7 a 8 som vypracoval osobne. Z tohto dôvodu nás doposiaľ nestáli ani euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názory zverejnené v Oponickom spravodajcovi sú názormi konkrétneho prispievateľa. Tieto názory sa nemusia zhodovať s názorom redakcie. 
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky, ktoré z obsahového hľadiska nezodpovedajú zásadám slušného chovania a príspevky, 
ktoré neoprávnene útočia na dobré meno a česť iných občanov. Svoje príspevky, informácie, otázky a inzeráty zasielajte na adresu obecného 
úradu. Môžete požiadať o zasielanie viac výtlačkov do domácnosti s viac čitateľmi  a taktiež o vyradenie vašej domácnosti zo zoznamu 
distribúcie spravodajcu. Periodicita vydávania regionálneho občasníka je minimálne dvakrát ročne. 
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