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Ako všetci dobre viete, najhorúcejšou témou tohto roku sa stalo ochorenie COVID-19. 

Vláda SR po prvej vlne ochorenia, v letných mesiacoch uvoľnila opatrenia, no príchodom 
jesene sa opatrenia začali sprísňovať a prijímali sa opatrenia na obmedzenie pohybu osôb, rušili 
sa podujatia, zhromaždenia, atď.. Na základe prijímaných opatrení sa aj život v našej obci 
prispôsoboval týmto opatreniam. No aj napriek tomu sa nezastavil úplne.  

Ako prvá a asi v tomto roku najväčšia investícia z rozpočtu obce bolo schválenie 
finančných prostriedkov na čiastočnú rekonštrukciu Materskej školy v Oponiciach. 
Rekonštrukcia sa týkala spodnej triedy, chodby (komplet vrch aj spodok) a kuchyne. 
V spodnej triede sme dali vymeniť všetky zastaralé radiátory. Ďalej došlo k výmene všetkých 
okien. Vymenili sme komplet osvetlenie, zásuvky a vypínače. Samozrejme po výmene okien 
sme pristúpili aj k vymaľovaniu celej triedy. A nezabudli sme vymeniť aj poškodené sitá na 
oknách vo vrchnej triede. 

 
 
Sponzorsky nám firma GEMAT s.r.o. so sídlom v Oponiciach zabezpečila do triedy 

nový koberec a postarala sa aj o jeho položenie. Celkové náklady za koberec a jeho položenie 
by činili 564,82 EUR. Za tento úžasný počin patrí uvedenej spoločnosti naše „ĎAKUJEME“.  

Ako sami môžete vidieť priestory Materskej školy razom ožili a verím tomu, že 
spríjemňujú pobyt detí a zamestnancov v jej priestoroch.  

Na chodbe boli vymenené obidva nefunkčné radiátory. Tak sme odstránili 
niekoľkoročné neriešené problémy so zimou na chodbách. Deti už nebudú z vyhriatych tried 
vychádzať do ľadovej chodby, a verím, že aj vďaka tejto rekonštrukcii sme prispeli k zníženiu 
chorobnosti detí v materskej škole. Chodba bola nakomplet vymaľovaná a boli vymenené 
vypínače a komplet osvetlenie. 

Ďalšia veľká rekonštrukcia prebehla v školskej kuchyni. Bolo vymenené nevyhovujúce 
okno a nefunkčná ventilácia. Po výmene okna sme pristúpili k výmene obkladu v celej kuchyni 
a nezabudli vymeniť nevyhovujúce a hlavne neestetické osvetlenie, zásuvky a vypínače. Bol 
odstránený nepotrebný a nefunkčný ohrev vody, nepotrebné vodovodné a plynové potrubie, 

Celkový pohľad na zrekonštruované priestory Materskej školy 



Oponický	spravodajca																																								December	2020		 Strana	3	
 

čím sme získali viac voľného priestoru. V kuchyni bolo umiestnené nové umývadlo, vymenené 
vodovodné batérie. Nasledovalo maľovanie kuchyne. Vymaľovanie nám bolo nariadené RUVZ 
so sídlom v Topoľčanoch po vykonanej kontrole dňa 26.6.2020  
 Radiátory boli vymenené aj v priestoroch kancelárie vedúcej Školskej jedálne, na 
chodbe v kuchyni, na sociálnych zariadeniach, v zborovni, v miestnosti nachádzajúcej sa na 
pravo od vchodu do Materskej školy. Ak to mám zhrnúť, tak radiátory sme vymenili na celom 
spodnom podlaží. 

V sociálnych zariadeniach nachádzajúcich sa na prvom poschodí sme na základe 
nariadenia RUVZ so sídlom v Topoľčanoch po vykonanej kontrole dňa 26.6.2020, osadili 
zásteny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Celkové náklady na rekonštrukciu priestorov Materskej školy boli vo výške                      

17 652,58 EUR a kuchyne vo výške 4 604,76 EUR.  
Ďalšou investíciou z rozpočtu obce v roku 2020 bolo zakúpenie prvkov verejného 

detského ihriska, ktoré plánujme umiestniť v areály Základnej školy. Celkovo poslanci 
obecného zastupiteľstva na realizáciu detské ihriska schválili 10 000,-EUR z rozpočtu obce. 
Naším cieľom je vybudovať ihrisko svojpomocne. Prvky verejného detského ihriska už máme 
zakúpené a v prípade, ak dôjde k zmierneniu opatrní v súvislosti so zamedzením šírenia 
ochorenia COVID – 19, začneme s jeho svojpomocným budovaním. Predpokladaný termín 
realizácie je do 30.4.2021. 

Nadácia Volkswagen Slovakia nám na základe našej podanej žiadosti schválila grant 
v hodnote 1 000,-EUR na vybudovanie verejného detského ihriska.  

 
 
 
 

 
 

Pred inštaláciou Po inštalácii 
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V novembri sme umiestnili na bráne materskej školy, 
malého kaštieľa, miestneho cintorína a multifunkčného ihriska 
nové tabule so zákazovými značkami, ako zákaz fajčiť, vodenia 
psov a používania alkoholických nápojov. Verím, že občania 
budú dodržiavať uvedené zákazy a prispejú tak svojim 
zodpovedným správaním ku kultúrnejšiemu prostrediu 
v uvedených priestoroch. 
 Na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
schválili poslanci návrh poslankyne Mgr. Andrei Gálovej 
o poskytnutie nákupných poukážok dôchodcom pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším a rodičom detí narodených v roku 2019 
a to nasledovne: 
1. jubilantom 70, 75, 80, 85, 90 rokov vo výške 30,- EUR na osobu 
2. ostatným dôchodcom vo veku od 65 rokov vrátane vo výške  20,-EUR na osobu 
3. rodičom detí, ktoré sa narodili v roku 2019 vo výške 30,-EUR na osobu. 
Celková výška poskytnutej sumy z rozpočtu obce na nákup poukážok činila 3 110,-EUR. 

V októbri a novembri v našej obci prebehli tri kolá celoplošného testovania na 
ochorenie COVID-19.  

Prvé kolo sa konalo 31. 10. - 1. 11.2020 a testy absolvovalo 515 osôb. Pozitívny test 
malo 7 z nich, čo tvorilo 1,36 % z celkového počtu otestovaných občanov. 

Na základe výsledkov z prvého kola sme boli zaradení do druhého kola, ktoré sa 
konalo v dňoch 7.11. – 8.11.2020. Testovania sa zúčastnilo 940 osôb z toho 525 cudzích 
občanov. Pozitívny test malo celkovo 10 osôb z toho 9 cudzích občanov. Z občanov obce 
Oponice tvoril počet pozitívne testovaných 0,24 %.  

Na základe výsledkov z druhého kola, kde nám do počtu pozitívne testovaných 
započítali aj cudzích občanov, sme boli zaradení do tretieho kola testovania, ktoré sa konalo v 
dňoch 21.11. – 22.11.2020. Testovania sa zúčastnilo 76 osôb z toho 24 cudzích občanov. 
Pozitívny výsledok testu mali 2 osoby.  Obidve pozitívne testované osoby boli občania iných 
obcí. Z občanov obce Oponice tvoril počet pozitívne testovaných 0 %. 

Celkové náklady obce na prvú vlnu ochorenia a všetky tri kolá celoplošného testovania 
boli vo výške 3 913,32 EUR. Na Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia sme 
zaslali žiadosť o refundáciu 
nákladov. Do dnešného dňa 
nám bolo uhradených 
2908,51,- EUR za prvú 
vlnu ochorenia COVID-19 
a prvé a druhé kolo 
celoplošného testovania. 

Chcel by som sa 
poďakovať celému 
testovaciemu tímu za 
ochotu pomôcť a za 
profesionálny prístup 
k testovaným osobám. 
Vďaka ich tímovej práci 
boli aj napriek veľkému počtu 
testovaných čakacie doby minimálne. 
 

Testovací tím 
Z ľava: Milan Hodál, Marcela Košťálová, Bc. Linda Gálová, Mgr. Andrea Gálová,  

Mgr. Zdenka Belohorcová, Ing. Miroslav Novák 
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 Chcel by som sa touto cestou poďakovať aj pánovi Ladislavovi Balejovi, ktorý nám 
sponzorsky poskytol čistiace prostriedky do Základnej 
školy, Materskej školy a na obecný úrad. Ďalej nám 
poskytol tri nové umývadlá, z ktorých už dve našli 
umiestnenie. Jedno v kuchyni materskej školy a druhé 
v základnej škole. 
 Z rozpočtu obce sme tento rok zakúpili novú 
motorovú pílu a nový plotostrih. Ďalej sme zakúpili nové 
ozvučenie na cintorín, ktoré prispelo k skvalitneniu 
prenosu pohrebného obradu. Celkové náklady na 
ozvučenie boli 88,70 EUR . Na stĺp, na ktorom sa 
nachádza kamera , ktorá sníma priestor pri cintoríne, sme 
umiestnili nové výkonnejšie infračervené svetlo, vďaka 
ktorému sa aj za tmavej noci dokážu detailne rozpoznať 
osoby, ktoré nám znečisťujú verejné priestranstvá. 

Z finančných prostriedkov, ktoré nám v rámci 
dotácie na projekt „Každý deň so športom“ poskytol 
Nitriansky samosprávny kraj, sme zakúpili do Základnej 
školy basketbalový kôš, stolnotenisový stôl a futbalové 
bránky. Do materskej školy sme zakúpili rôzne športové 
náradia a pomôcky. Verím, že tak prispejeme 
k zlepšeniu zdravého životného štýlu našich 
najmenších a získajú do budúcna základ a motiváciu 
žiť zdravšie. 
 V septembri sme zrealizovali projekt priechod 
pre chodcov a chodník na ceste II/593 na začiatku obce smerom od dolných Lefantoviec. 
Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 6 352,68 EUR. 

V novembri sme uskutočnili architektonicko-historický výskum Malého kaštieľa. Na 
uvedený výskum nám Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu vo výške 5 500,- EUR. 
Spoluúčasť obce na tomto projekte bola vo výške 300,- EUR. 

V októbri sme na obecnom úrade zriadili poštovú schránku. V prípade ak máte nejaké 
pripomienky, požiadavky, resp. nejaké tlačivá pre 
obecný úrad, tieto môžete kedykoľvek vložiť do 
schránky. 

V októbri sme podali žiadosť na Ministerstvo 
školstva SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne. 
Celková suma o ktorú sme žiadali je 5 000,-EUR. 
Zároveň sme požiadali Okresný úrad v Nitre, odbor 
školstva o dohodovacie konanie z dôvodu 
zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu 
výdavkov spojených s materiálno-technickým 
zabezpečením dištančného vzdelávania. V rámci 
dohodovacieho konania nám bola poskytnutá suma 
vo výške 500,- EUR. 

Zapojili sme sa do „Školského programu“, 
v rámci ktorého našej školskej jedálni bude 
poskytované mlieko a mliečne výrobky bezplatne. 

29.augusta 2020 sme si pripomenuli                 
76. výročie Slovenského národného povstania. Tento 

Zakúpené náradia a 
pomôcky 

Kladenie venca k pomníku padlých 
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pre nás významný deň a s ním spojené udalosti sme si spolu s občanmi našej obce uctili 
položením venca k pomníku padlých. 

Ako ste si určite všimli, námestie pred 
kostolom zdobí adventný veniec, ktorý nám náš pán 
farár Mgr. Michal Šrank v prvú adventnú nedeľu 
posvätil. Touto cestou by som sa chcel poďakovať 
občanom našej obce Alojzii Geršiovej, Jarmile 
Geršiovej, Eve Maňuchovej, Márii Suchárovej 
a Jurajovi Geršimu, že nám tento nádherný adventný 
veniec ochotne zhotovili. 

Do konca júla 2020 činil výpadok z podielových 
daní obce 16 104,- EUR. Poslanci obecného 
zastupiteľstva na 14. zasadnutí schválili podanie 
žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-
19, poskytovanú Ministerstvom financií SR vo výške 
100% (16 104,-EUR). Finančné prostriedky nám už 
boli pripísané na účet. Podmienky splácania sú 
nasledovné: 
- Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka 

v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 
- Ročné splátky sú stanovené vo výške 4 026,-EUR 
- Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej 

výpomoci, ktoré je dlžník povinný splácať veriteľovi, 
je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej 
republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Moje poďakovanie patrí aj predsedovi TJ Oponice 

pánovi Petrovi Miklovičovi a jej členom, za to, že nám 
zabezpečili rekonštrukciu vnútorných priestorov v 
kabínach a zabezpečili výmenu kúrenia. Verím, že 
zodpovedným prístupom športovcov, zostanú dlho 
v takomto stave. 
 
 
 
 

 
Úspešne sa nám podarilo ukončiť verejné obstarávanie na realizáciu zákazky. Všetky 

doklady z verejného obstarávania sme zaslali na kontrolu na Pôdohospodársku platobnú 
agentúru. Víťazná spoločnosť AB-STAV, s.r.o. zvíťazila s najnižšou ponukou vo výške    
88 440 ,-EUR. Naša spoluúčasť na projekte bude vo výške 5 322,09,-EUR. 

Veniec a jeho zhotovitelia 

Zrekonštruované priestory v kabínach 
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Je až nepochopiteľné, ako sa niektorí občania správajú k verejným priestranstvám 

v našej obci. Niektorí ľudia, podotýkam mladí ľudia, a podotýkam, že opakovane, bez 
najmenšieho zaváhania vezmú komunálny odpad zo svojich domácností a ladným spôsobom 
dokážu tento odpad hodiť za smetné nádoby umiestnené pri cintoríne, ktoré sú určené na sklo. 
Ak si niekto myslí, že zamestnanci obce sú tu na to, aby vykonávali upratovanie po 
neprispôsobivých občanoch, tak im touto cestou odkazujem, že sú na veľkom omyle. Pýtam sa 
„prečo si odpadky nehádžete na svoje pozemky?“ Myslíte si že ten odpad dostane nohy a sám 
naskáče do zbernej nádoby? Druhá vec, ak máte niekto pocit, že by pre vás nepotrebnú vec, 
ktorú položíte na verejné priestranstvo pri zbernú nádobu, mohol ešte niekto využiť, existuje 
mnoho webových stránok, na ktorú môžete zavesiť inzerát, že danú vec darujete. 

Na miestnom cintoríne sme umiestnili kontajnery na sklo a plast. Na sklo 240 litrovú 
a na plast už momentálne 1100 litrovú nádobu. Je až neuveriteľné, akí sú ľudia leniví čo i len 
trošku pohnúť rukami. V nádobách na plast sa nachádzajú sklené kahance a v nádobe na sklo 
sa nachádzajú plastové kahance, plastové spodky kahancov. Je to taký veľký problém rozdeliť 
tieto dve časti (nie je na to potrebné vyvinúť žiadnu veľkú silu) a hodiť odpad tam, kam patrí?  

Ďalšia neuveriteľná vec. Pri likvidácii kompostu z cintorína, zamestnanci obce 
nachádzali v komposte platové vence, kahance a iný odpad z cintorína, ktorý nepatrí do 
kompostu. 

Ďalší príklad - dňa 10.11.2020 bol vývoz komunálneho odpadu z domácností. V ten istý 
deň cca o 19 hod. (po vývoze KO) si nejaký dobrodruh dovolil pri smetné nádoby na sklo pri 
cintoríne umiestniť odpad, ktorý nie je 
sklený odpad. Je pre tohto človeka 
problém prísť na obecný úrad, zakúpiť si 
vrece s logom zberovej spoločnosti za 1 
euro (od nového roku 2021 5,- EUR) 
a umiestniť tento odpad pri svoju zbernú 
nádobu? Viď foto. 

Samozrejme uvedomujem si, že 
nie sú znečisťovateľmi verejných 
priestranstiev  vždy občania našej obce. 

Prosím Vás buďme k sebe 
ohľaduplnejší a začnime sa správať tak, 
ako by sme sa správali doma. 

 
Ď A K U J E M 
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Od nového roku 2021 zavádzame v našej obci pre domácnosti množstvový zber 
zmesového komunálneho odpadu. Čo to bude znamenať v praxi. 

Občania si na obecnom úrade zakúpia lístky na vývoz komunálneho odpadu. Cena lístka 
je stanovená Všeobecne záväzným nariadením, vo výške 4,-EUR za kus. Domácnosť, ktorá 
nebude mať v čase zvozu plnú zbernú nádobu, nebude musieť zbernú nádobu vykladať na 
výsyp. Nádobu vyloží až vtedy, keď ju bude mať plnú. Na zbernú nádobu pripevní zakúpený 
lístok. Zamestnanec zberovej spoločnosti nazrie do zbernej nádoby, aby sa v nej nenachádzal 
odpad, ktorý nie je zmesový komunálny (nebude sa v nej nachádzať sklo, papier, plasty). Ak 
usúdi, že v nádobe sa nachádza iba zmesový komunálny odpad (Zmesový komunálny odpad 
(ZKO) je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek 
komunálneho odpadu. Do ZKO nepatria samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu – 
papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad z údržby zelene, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), horúci popol, 
uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a odpad, ktorý by 
svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.), lístok odstráni zo zbernej 
nádoby a zbernú nádobu vyprázdni. V prípade ak sa v zbernej nádobe bude nachádzať aj odpad, 
ktorý nie je ZKO, zamestnanec zberovej spoločnosti zbernú nádobu nevyprázdni. Túto 
skutočnosť nahlási na obecnom úrade. Zberná nádoba bude vyprázdnená až po náležitom 
roztriedení odpadu jeho producentom. V prípade ak vyprodukujete väčšie množstvo 
komunálneho odpadu, a tento sa Vám nezmestí do zbernej nádoby, máte možnosť si na 
obecnom úrade zakúpiť čierne plastové vrece s logom zberovej spoločnosti. Toto umiestnite 
pri zbernú nádobu a zberová spoločnosť ho zlikviduje. Cena plastového vreca je stanovená 
Všeobecne záväzným nariadením vo výške 5,-EUR za kus. Dovoľujem si dať do pozornosti, že 
do zbernej nádoby má právo nahliadnuť každý zamestnanec zberovej spoločnosti, starosta obce, 
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu a majú právo vyhotovovať si 
digitálne záznamy obsahu zbernej nádoby. Lístky bude možné kupovať počas celého roka. 

Zároveň by som Vás chcel upozorniť, že je stanovený minimálny počet lístkov, ktoré 
si domácnosť musí zakúpiť. Je stanovený aj maximálny počet lístkov (povolený počet zberných 
nádob pre domácnosť vynásobený počtom zvozov za rok), ktoré si môže domácnosť zakúpiť. 
V prípade, ak domácnosť minimálny počet lístkov za rok nedodrží, poplatok sa všetkým členom 
domácnosti vyrubí rozhodnutím za celý kalendárny rok.  

Sme presvedčení, že zavedeným novým spôsobom zberu komunálneho odpadu občania 
obce začnú ešte vo väčšej miere separovať odpad. Verím, že spoločnými silami dokážeme 
v roku 2021 zvýšiť mieru separácie odpadu a v roku 2022 nebudeme musieť pristúpiť 
k zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. Množstvový zber bude spravodlivejší spôsob, 
voči občanom, ktorí odpad separujú.  

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým občanom obce za zodpovedný prístup 
k separovaniu odpadu, bez ktorého by sme tento výsledok nikdy nedosiahli. 

Zároveň sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za to, že v roku 2019 
našli odvahu prijať nepopulárne opatrenia v súvislosti s odpadovým hospodárstvom v našej 
obci a že schválili predložené všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oponice a vďaka tomu sme dokázali 
dosiahnuť vynikajúce čísla v separácii komunálneho odpadu. 
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Zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu nebudú musieť obyvatelia obce 
predkladať potvrdenie, že sa zdržujú viac ako 90 dní v roku mimo trvalého bydliska. 

So zberovou spoločnosťou sme dojednali zvoz papiera z domácností raz do mesiaca.  
Opäť Vám prinášam porovnanie množstva odpadu vyprodukovaného v roku 2019 

a v roku 2020 za obdobie január až november. 
Množstvo komunálneho odpadu sa v roku 2020 za 11 mesiacov v porovnaní s rovnakým 
obdobím roku 2019 znížil o 67,23 tony čo je  32,79 %. 
V porovnaní s rokom 2019 sme v roku 2020 vyseparovali o : 
- 10,68 % viac skleného odpadu 
- 143,13 %  viac papierového odpadu 
- 75,89 %  viac plastového odpadu.  

Za tento veľký spoločný úspech sa chcem opäť poďakovať všetkým občanom našej 
obce. Svojím zodpovedným prístupom chránime naše životné prostredie a pomáhame 
dosiahnuť vynikajúce výsledky v separovaní odpadu. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste 
nepoľavili v tomto trende. 

 

 
 
 
PROSÍM DOMÁCNOSTI, KTORÉ SI EŠTE NEVYZDVIHLI ZBERNÚ NÁDOBU NA 
PAPIER, ABY SI JU PRIŠLI VYZDVIHNÚŤ NA OBECNÝ ÚRAD V OPONICIACH. 
NÁDOBA VÁM BUDE POSKYTNUTÁ BEZPLATNE. 
 
ĎALEJ BY SOM CHCEL POŽIADAŤ DOMÁCNOSTI, KTORÉ NÁM EŠTE 
NEDORUČILI ČESTNÉ PREHLÁSENIE O KOMPOSTOVANÍ VLASTNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTI, ABY TAK UROBILI DO KONCA ROKU 2020. Čestné 
prehlásenie je na konci tohto spravodajcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK 2019 ROK 2020 Rozdiel %
Komunálny odpad / tona 205,06 137,83 -67,23 32,79
Komunálny odpad / EUR 16 703,17 € 17 561,81 € 858,64 € -5,14
Sklo / tona 11,37 12,58 1,21 10,68
Papier / tona 4,66 11,33 6,67 143,13
Plast / tona 8,96 15,76 6,80 75,89

Poplatky
skládkovanie / tona 34,00 38,00 4,00
zákonný poplatok/ tona 10,00 22,00 12,00
Výsyp nádoby / EUR / kus 0,792 0,828 0,04

Porovnanie vyprodukovného množstva odpadu za Január - November
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Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 15. zasadnutí, dňa 4.12.2020 schválili 

žiadosti o poskytnutie dotácie nasledovne : 
1. poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu kultúry a športu pre občianske združenie OZ 

VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 800 EUR 
2. poskytnutie dotácie na rok 2021 na podporu kultúry a športu pre Telovýchovnú jednotu 

Oponice vo výške 5 000 EUR  
3. poskytnutie dotácie na rok 2021 na vydanie monografie pre Občianske združenie 

Apponiana vo výške 700 EUR 
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Obec Oponice v druhej polovici roku 2020 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 
 
1. Nitriansky samosprávny kraj - „Stredovek na Oponickom hrade“ 
2. Nitriansky samosprávny kraj - „Podpora opravy a rekonštrukcie multifunkčného 

ihriska“ 
3. Nitriansky samosprávny kraj  - „Poskytnutie dotácie na podporu národných kultúrnych 

pamiatok“ 
4. Environmentálny fond - „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov pre obec Oponice“ (mulčovač, štiepkovač, kompostéry). 
5. Environmentálny fond - „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov pre obec Oponice“(traktor s príslušenstvom). 
6. Environmentálny fond - „OPONICE - KANALIZÁCIA - II. ETAPA“ 
7. Ministerstvo školstva SR – „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných 

a stredných školách“ 

1. Nitriansky samosprávny kraj – „Stredovek na Oponickom hrade“ – 1 700,-EUR 
(dotácia nevyčerpaná z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19). 

2. Nitriansky samosprávny kraj – „Každý deň so športom“  - 1 300,-EUR 

 
1. Ministerstvo financií SR –„Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia“  
2. Environmentálny fond   - „Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov pre obec Oponice“. 
3. Environmentálny fond - „OPONICE - KANALIZÁCIA - II. ETAPA“ 
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V roku 2020 bolo zvolaných 8 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho dve neboli uznášaniaschopné. 
Bolo prijatých 56 uznesení. 
 

Meno a priezvisko Poslanec OZ od 
Účasť  

Počet % 
Mgr. Zdenka Belohorcová 10.12.2018 8 100% 
Mgr. Andrea Gálová 13.3.2019 7 88% 
Peter Kohajda 10.12.2018 7 88% 
Vladimír Klačanský 10.12.2018 6 75% 
Milan Žitňanský 10.12.2018 3 38% 
Stanislav Košťál * 10.12.2018 0 0% 
Miloš Kováč ** 16.9.2020 4 50% 
Lukáš Košťál 9.12.2019 4 50% 
* Stanislavovi Košťálovi zanikol poslanecký mandát dňa 4.9.2020 
** Miloš Kováč mal od vzniku poslaneckého mandátu 100% účasť  

 
 
 

Č E S T N É   P R E H L Á S E N I E 

o kompostovaní vlastného odpadu z domácnosti za účelom preukázania splnenia podmienky 
podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Meno a priezvisko: ___________________________________________________________ 
 
Adresa: ____________________________________________________________________ 
 

č e s t n e  p r e h l a s u j e m, 

že v našej domácnosti vykonávame kompostovanie nami vyprodukovaného odpadu. Toto 
čestné prehlásenie vydávam za všetkých obyvateľov našej domácnosti. 

 

V Oponiciach , dňa ................................ 

 

 

........................................... 
                             Podpis   
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Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 Po 1 8 15 22 29 Po 5 12 19 26
Ut 5 12 19 26 Ut 2 9 16 23 Ut 2 9 16 23 30 Ut 6 13 20 27
St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 3 10 17 24 31 St 7 14 21 28
Št 7 14 21 28 Št 4 11 18 25 Št 4 11 18 25 Št 1 8 15 22 29
Pi 1 8 15 22 29 Pi 5 12 19 26 Pi 5 12 19 26 Pi 2 9 16 23 30
So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 6 13 20 27 So 3 10 17 24
Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne 7 14 21 28 Ne 4 11 18 25

Po 3 10 17 24 31 Po 7 14 21 28 Po 5 12 19 26 Po 2 9 16 23 30
Ut 4 11 18 25 Ut 1 8 15 22 29 Ut 6 13 20 27 Ut 3 10 17 24 31
St 5 12 19 26 St 2 9 16 23 30 St 7 14 21 28 St 4 11 18 25
Št 6 13 20 27 Št 3 10 17 24 Št 1 8 15 22 29 Št 5 12 19 26
Pi 7 14 21 28 Pi 4 11 18 25 Pi 2 9 16 23 30 Pi 6 13 20 27
So 1 8 15 22 29 So 5 12 19 26 So 3 10 17 24 31 So 7 14 21 28
Ne 2 9 16 23 30 Ne 6 13 20 27 Ne 4 11 18 25 Ne 1 8 15 22 29

Po 6 13 20 27 Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 29 Po 6 13 20 27
Ut 7 14 21 28 Ut 5 12 19 26 Ut 2 9 16 23 30 Ut 7 14 21 28
St 1 8 15 22 29 St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 1 8 15 22 29
Št 2 9 16 23 30 Št 7 14 21 28 Št 4 11 18 25 Št 2 9 16 23 30
Pi 3 10 17 24 Pi 1 8 15 22 29 Pi 5 12 19 26 Pi 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25 So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 4 11 18 25
Ne 5 12 19 26 Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne 5 12 19 26

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu  v roku 2021
Obec Oponice

január február marec apríl

Pristavenie kontajnera vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok ) podľa dohody 2 x ročne

ZMESOVÉ PLASTY, VKM A KOVY

jún júl

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD Zbytkový komunálny odpad z domácností po vytriedení odpadov.
Nepatrí sem: Objemný odpad, stavebný odpad, triedený odpad,  nebezpečný odpad, bioologický odpad a horúci popol !!!

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD Jarný a jesenný zber - Podľa nahlásenia obce

december

máj

september október november

august

Pravidelný zber na mesačnej báze z domácností z nádob.
Patria sem plasty, kovové obaly od potravín a nápojov a viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

Zber od domu k domu zo 120L nádobPAPIER A LEPENKA

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci. 

ELEKTROODPAD

V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.
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