Z á p i s n i c a č. 6
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 13.decembra 2011
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia : 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2012
VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na školy
VZN č. 4/2011 o odpadoch
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Opoj
Plán kontrolnej činnosti na rok 2012
Rôzne
Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné. P.
starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci nenaniesli žiadne pozmeňujúce návrhy. Za overovateľov zápisnice
určil poslancov p. Vladimíra Vašku a Ing. Máriu Bauerovú.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslankyňa Ing. Mária Bauerová. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

3) Návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2012
Starosta obce uviedol, že poslanci obdržali spolu s pozvánkou aj návrh rozpočtu obce na
rok 2012 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu. Vyzval poslancov, aby sa s k rozpočtu
vyjadrili. Poslanec Adámek sa informoval, či výmena plynového kotla v objekte kultúrneho
domu sa na budúci rok nebude realizovať, keďže finančné prostriedky nie sú
zakomponované v rozpočte. Zodpovedal starosta, že výmena plynového kotla by sa mala
realizovať ešte do konca tohto roka.
U z n e s e n i e č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
-schvaľ uje
návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2012
-berie na vedomie
orientačný rozpočet obce Opoj na roky 2013 a 2014 a
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Návrh VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Opoj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta uviedol, že poslanci obdržali písomne aj návrh tohto VZN a vyzval ich, aby sa k nemu
vyjadrili. Poslanci nemali pripomienky.
U z n e s e n i e č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
s ch v a ľ u j e
návrh VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Opoj
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Návrh VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Opoj
Návrh tohto VZN obdržali poslanci písomne a preto vyzval starosta poslancov, aby sa k nemu
vyjadrili. Poslanci nemali žiadne námietky.
U z n e s e n i e č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
s ch v a ľ u j e

návrh VZN č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Opoj
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

6) Návrh Dodatku č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce
Starosta obce uviedol, že Pracovný poriadok zamestnancov obce Opoj bol schválený v I.
polroku 2010 a preto neboli do neho zapracovaní zamestnanci Základnej školy v Opoji.
Dodatok obsahuje rozšírenie Pracovného poriadku o okruh zamestnancov základnej školy.
U z n e s e n i e č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce Opoj
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2012
Poslancom bol spolu s pozvánkou predložený Plán kontrolnej činnosti na rok 2012. Poslanci tento
materiál nepripomienkovali.

U z n e s e n i e č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2012
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
8) Rôzne
Starosta obce predložil :
- plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012. Uviedol, že pokiaľ bude potrebné, obecné
zastupiteľstvo bude zvolané aj mimo týchto termínov.
- záznam z prerokovania nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva na Inšpektoráte životného
prostredia v Nitre. Uviedol, že takmer všetky nedostatky od doby kontroly po prerokovanie boli
odstránené a preto nám bola vyrubená pokuta na dolnej hranici sadzby a to 800,- €. Pokuta už bola
uhradená. K tomuto starosta uviedol, že v januári bude obec Vlčkovce písomne požiadaná, aby si časť
smetiska patriacu do vlčkovského katastra dali zamerať a oplotili ho, pretože my si zo smetiska našu
bránu vezmeme. P. Gál konštatoval, že sú narušené susedské vzťahy s Vlčkovcami a navrhol, aby
starosta urobil niečo pre ich zlepšenie. P. Brímus uviedol, že alikvotnú časť vyrubenej pokuty (aspoň
100,-) by nám mala refundovať obec Vlčkovce, keďže sa odpad vyvážal na ich pozemok.

- rozhodnutie KÚŽP Trnava, odbor ochrany prírody a krajiny, ktorým obci nevydáva súhlas na
prečistenie miestneho kanálu v lokalite Sihoť, pretože zásah do mokrade – odvodnenie by malo za
následok nepriaznivý vplyv na trstinové spoločenstvá a spoločenstvá ostríc. Na prípadný zásah do
mokrade bude potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá zhodnotí pôvod a rozsah
zamokrenia lokality. K tomu starosta dodal, že kanál je čiastočne prekopaný a stačí, aby sa na jar
v časti jeho vyústenia do potoka Dudváh dokončil a v prípade väčších vôd budú tieto odvádzané do
potoka a nebude hroziť zatopenie šiestich domov, ktoré sú v tej lokalite postavené.
- osadenie spomaľovačov – predložil cenové ponuky na cestné retardéry a ako cenovo najvýhodnejšia
je ponuka od firmy v Seredi a preto budú tieto do konca roku zakúpené a osadené budú po skončení
zimy.
- výmena strešnej krytiny na budove č. súp. 3, ktorej prenajímateľom je p. Oravcová. T.č. výmenu
azbestovej krytiny za pozinkovaný plech vykonáva p. Michal Zlatohlávek a podľa cenovej ponuky
bude cena cca 2.000,- €.
- zrušenie uznesenia o odpredaji pozemku – na základe podnetu poslanca p. Brímusa na pracovnej
porade p. starosta dal návrh na zrušenie uznesenia č. 33/2011 zo 17.8.2011, ktorým OZ súhlasilo
s odpredajom pozemku parc.č. 193/55 manželom Bílikovým.
P. poslanec Brímus svoj podnet odôvodnil tým, že obec nepostupovala v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o obecnom majetku, ako i vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov a trvalých
porastov . Dohodnutá cena je neprimerane nízka vzhľadom k tomu, že podľa ÚPO je tento pozemok
v budúcnosti určený na výstavbu.
U z n e s e n i e č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
ruší
uznesenie OZ č. 33/2011 zo dňa 17.8.2011, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc.č. 193/55
manželom Helene a Antonovi Bílikovým, bytom Opoj č. 171.
Hlasovanie : za 3, proti 2, zdržal sa 0
Po hlasovaní ponúkol starosta prítomným manželom Bílikovým tento pozemok do dlhodobého
prenájmu.
P. Bílik vytkol poslancom alibizmus a zavádzanie, pretože obec mohla po obdržaní ich žiadosti zámer
odpredať pozemok vyvesiť na úradnú tabuľu na dobu 15 dní. Dodal, že poslanci niečo schvália a keď
sa zle vyspia, napadnú prijaté uznesenie a dajú podnet na jeho zrušenie. Taktiež poukázal na
odpredaj obecného pozemku poslancovi Brímusovi za sumu 20,- Sk/m².
Starosta k tomu uviedol, že poslanci majú právo svoje chybné rozhodnutie napraviť a konštatoval, že
sa pripravia návrhy nájomných zmlúv na prenájom obecných pozemkov pre p. Junasa, manželov
Bílikových a p. Matúša.
P. Bílik sa vyjadril, že oni nemajú záujem o prenájom tohto pozemku. Preto pozemok bude ďalej
ponúknutý na prenájom.
- žiadosť manželov Šípkových o preplatenie nákladov na vybudovanie chodníka pred svojím rodinným
domom. P. starosta sa k tomu vyjadril, že preplácanie nákladov pripadá do úvahy až po vybudovaní

chodníkov pred všetkými domami. P. Šipka mu oponoval, že na zasadnutí OZ bolo povedané, že po
vybudovaní chodníka budú náklady na jeho vybudovanie preplatené. Keďže vznikla polemika, p. Gál
vyzval zapisovateľku p. Zlatohlávkovú, aby prečítala zápis z tohto zasadnutia.
P. Gál uviedol, že realizácia celého chodníka by mala stáť obec cca 2,5 mil. Sk a keby ho obec
budovala podľa svojich finančných možností, trvalo by to aj 10 rokov.
P. Adámek navrhol, aby sa stanovila priemerná cena za 1 m² chodníka a túto cenu vyplácať
majiteľom domov, ktorí si chodník vybudujú.
P. Brímus navrhol, že by sa mohli náklady preplácať aj po úsekoch, teda ak bude vybudovaný súvislý
úsek Šipka – Polakovič, môžu byť týmto občanom náklady refundované.
P. starosta uviedol, že cenu za m² zistíme u projektanta chodníka a p. Adámek prízvukoval, že obec
musí vybudovať časť chodníka v zákrute medzi domami p. Polakoviča (č.s 121) a p. Glozmekovou (č.s.
119).
- zmluva s a.s. TAVOS Piešťany o zvýšení základného imania ešte nie je podpísaná, pretože obce,
v ktorých sa má budovať obecný vodovod, chcú od TAVOS-u záruku, že ak sa z akýchkoľvek dôvodov
stavba nebude realizovať, finančné prostriedky vložené do základného imania a.s. sa obciam vrátia.
- informoval poslancov, že obec hodlá na zimné obdobie zakúpiť technickú soľ a posypový vozík
- rokovanie s vedením a.s. Farma Majcichov ohľadom dopravných trás pre prepravu hnojovice
z farmy Vlčkovce – Farma dala vypracovať nový projekt v ktorom sa ráta, že močovka sa bude
z Vlčkoviec vyvážať tak, že nebudú prejazdy cez obce a teda trasa by viedla z Vlčkoviec, poza Chríb do
Majcichova. Na vybudovanie spevnených komunikácií chce Farma požiadať o prostriedky
z eurofondov. Ďalej nám ponúkli maštaľ v k.ú. Opoj, ktorá sa nachádza na súkromných pozemkoch
a jej asanácia by obec stála cca 300-400 tis. Sk.
- starosta predložil žiadosť o možnosť využívať svoje súkromné vozidlo Peugeot 406 na služobné
účely.
U z n e s e n i e č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s tým, aby starosta obce p. Alojz Matúš využíval svoje súkromné motorové vozidlo Peugeot 406 na
služobné účely v zmysle zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta poďakoval tým, čo pomáhali zabezpečovať akcie Mikuláš a Posedenie s dôchodcami.
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Vít Dvorák – obecný úrad nemá rovnaký meter - on dostal po dvoch týždňoch výzvu, aby upravil
priekopu po výstavbe oplotenia, pričom toto ešte nebolo dokončené a iní občania majú neporiadok
pri svojich nehnuteľnostiach roky a tí nie sú vyzvaní na úpravu.

P. Šipka – na farme Vlčkovce sú vybudované biele búdky pre teliatka a informoval sa, čo sa deje
s močovkou. P. Brímus mu odpovedal, že búdky sú podizolované a močovka z nich je odvádzaná do
lagún.
P. Vaško – upozornil, že pri sklolaminátovej nádobe na sklo na majcichovskej ulici vzniká skládka.
Niekto k nej položil keramické WC. Starosta uviedol, že WC sa rozbije a dá do kontajnera na
cintoríne.
V závere starosta informoval poslancov, že po Novom roku chcel zvolať verejné zhromaždenie,
hlavne rodičov predškolákov a detí v MŠ ohľadom miestnej školy.
10) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov i občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky,
poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia : .....................................................
Vladimír Vaško
......................................................
Ing. Mária Bauerová

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

