Z á p i s n i c a č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 17.augusta 2011
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia : 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania
psov na území obce Opoj
4. Návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach
5. Rôzne
6. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
7. 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 Emanuela Adámka.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil zástupca starostu p. Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3.) Návrh VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov
Starosta uviedol, že obec Opoj obdržala dňa 17.6.2011 protest prokurátora Okresnej
prokuratúry v Trnave k platnému VZN č. 2/2002 o niektorých podmienkach chovu a držania
psov a prokurátor pre nezákonnosť navrhol zrušiť článok 3, článok 4 ods. 3, článok 8 a článok

9 ods. 2 a 3 tohto nariadenia. Preto bol v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vypracovaný návrh nového
VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Poslanci dostali návrh tohto
VZN spoločne s pozvánkou a mali možnosť sa s ním oboznámiť. Návrh VZN bol 15 dní pred
konaním zasadnutia OZ vyvesený na úradnej tabuli obce. K návrhu VZN neboli ani zo strany
poslancov, ani občanov vznesené žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora k VZN č. 2/2002 o niektorých podmienkach chovu a držania psov
a
b) s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Opoj.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Návrh VZN č. 2/2011
Starosta obce uviedol, že poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj návrh VZN č. 2/2011
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Opoj.
Vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.
P. Gál sa informoval, či prišlo k zvýšeniu príspevkov za MŠ, ŠKD a stravu. Zodpovedal
starosta, že príspevky za MŠ i ŠKD boli zvýšené o jedno euro a príspevky za stravu boli
zvýšené v zmysle limitov stanovených Ministerstvom školstva SR.
Starosta informoval poslancov, že od nového školského roku bude v škole 9 žiakov a preto
normatív na žiakov určite nepokryje prevádzkové a mzdové náklady na školu. Preto by chcel
v jesennom období pozvať rodičov detí vo veku od 1-6 rokov na pohovor ohľadom ďalšieho
jestvovania školy.
U z n e s e n i e č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
na území obce Opoj
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

5) Rôzne
Starosta poslancom predložil :
- správu auditora Ing. Marty Serenčéšovej k účtovnej závierke za rok 2010. Poslanci dostali
správu k nahliadnutiu.
U z n e s e n i e č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
správu nezávislého audítora Ing. Marty Serenčéšovej o overení účtovnej závierky obce
Opoj k 31.12.2010 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- projekt Bioplynovej stanice v Opoji, ktorej investorom by bola Arcade Invest s.r.o.
Mojmírovce. Starosta predložil žiadosť uvedenej firmy o postavenie elektrárne na území
obce Opoj (v lokalite Sihoť), kde by ako surovina bola použitá hnojovica a hnoj z farmy
Vlčkovce. Zároveň starosta uviedol, že konatelia firmy ponúkli, aby sa poslanci, ale i občania
zúčastnili exkurzie do podobnej stanice.
Poslanec Brímus k tomu uviedol, že on navštívil podobnú bioplynovú stanicu v obci Ružindol
a neodporučil schváliť projekt a to z dôvodu, že manipuláciou s použitými surovinami vzniká
ďalší zápach, ktorého máme z farmy aj tak dosť a okrem toho by boli ľudia rušení aj hlukom
motorov z agregátov.
Poslanec Vaško sa pripojil k názoru p. Brímusa, taktiež má osobnú skúsenosť s takouto
stanicou a preto jej výstavbu v našom katastri neodporučil.
P. starosta dal hlasovať o projekte.
U z n e s e n i e č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
nesúhlasí
s výstavbou bioplynovej stanice o výkone 600 kWh v katastri obce Opoj firmou Arcade
Invest s.r.o., Pod vinohradmi 1231/1, Mojmírovce.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- Zmluvu o poskytnutí akcií a.s. TAVOS prostredníctvom zvýšenia základného imania
peňažným vkladom a to vo výške 77.789,14 €. Tento vklad by mala obec Opoj uhradiť v 36
splátkach (3 roky) a výška mesačnej splátky je 2.162,89 €. Obec začne vklad uhrádzať až po
ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavby. TAVOS neakceptoval naše uznesenie
č. 27/2010 zo 7.9.2010 o dobe splácania 5 rokov.
P. Brímus sa informoval, či zmluva nepredstavuje pre obec riziko, že v prípade vzniku
nepredvídateľnej udalosti obec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebude môcť
svoj záväzok plniť. P. starosta k tomu uviedol, že s vedením TAVOS-u sa bude dať vybaviť

prerušenie splácania v odôvodnených prípadoch. Starosta dal hlasovať o dĺžke splácania
peňažného vkladu a.s. TAVOS.
U z n e s e n i e č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
aby obec Opoj peňažný vklad do základného imania a.s. TAVOS Piešťany uhrádzala v 36
mesačných splátkach.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- žiadosť Zlatka Junasa, bytom Palárikova 25, Trnava o dlhodobý prenájom obecného
pozemku parc.č. 193/67 a časti pozemku parc.č. 193/55 v k.ú. Opoj. Tieto pozemky susedia
s pozemkom, na ktorom chce p. Junas stavať rodinný dom, doteraz ich mal v užívaní bývalý
majiteľ p. Molnár a v ÚPO Opoj sú tieto pozemky evidované ako komunikácia k budúcemu
stavebnému obvodu.
U z n e s e n i e č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí s dlhodobým prenájmom pozemku parc.č. 193/67 a časťou pozemku parc.č.
193/55, ktorých vlastníkom je obec Opoj na základe žiadosti p. Zlatkovi Junasovi, bytom
Palárikova 25, Trnava.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- s touto žiadosťou súvisí aj žiadosť Ing. Heleny Bílikovej a manž. Antona, ktorá sa
prejednávala už na minulom zasadnutí OZ. Manželia Bílikoví žiadajú o odpredaj pozemku,
ktorého vlastníkom je obec Opoj a to parc.č. 193/55. Starosta k žiadosti prezentoval
stanovisko, že obec nebude predávať svoj majetok, ale menovaní ho môžu, tak ako p. Junas,
dostať do dlhodobého nájmu. Na zasadnutí prítomná Ing. Bíliková sa prihlásila o slovo
a dotazovala sa, načo bude obci pozemok za jej záhradou, pretože plánovaná komunikácia
k výhľadovému stavebnému obvodu bude na pozemku, ktorý dostal do prenájmu p. Junas.
P. Adámek sa k žiadosti vyjadril v tom zmysle, že obec v minulosti predala pozemky cudzím
záujemcom (školská záhrada – firma MIKA), tak prečo by sme pred obec nadbytočný
pozemok neodpredali našim občanom. Starosta dal o odpredaji hlasovať.
U z n e s e n i e č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s odpredajom pozemku parc.č. 193/55 v k.ú. Opoj na základe žiadosti manželom Ing.
Helene Bílikovej a Antonovi Bílikovi, bytom Opoj č.171. Pred vypracovaním kúpnej zmluvy
si žiadatelia musia dať pozemok geometricky zamerať.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1 (poslanec Vaško)

- Správa katastra zriadila dňom 1.8.2011 komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych
vzťahov k nim v katastrálnom území Opoj. Zároveň nás požiadali, aby obec do komisie
doplnila dvoch členov, pričom bolo doporučené, aby jedným z členov bol starosta obce.
Starosta oslovil na členstvo v uvedenej komisii Ing. Jána Martinkoviča, ako dlhoročného
agronóma poľnohospodárskeho družstva, ktorý dobre pozná chotár obce a tento ponuku na
členstvo prijal, nakoľko bol členom takejto komisie aj v susednej obci Vlčkovce.
P. Gál sa dotazoval, prečo nie je členom komisie poslanec OZ a na základe jeho podnetu
poslanci žiadali, aby starosta na Správe katastra preveril, či obec nemôže do komisie doplniť
3 namiesto 2 členov a ak áno, navrhli, aby týmto členom bol poslanec František Brímus.
U z n e s e n i e č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
v prípade, že komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v k.ú. Opoj
bude môcť byť rozšírená o jedného člena (5 členov doplnených Správou katastra a 2
Obecným úradom v Opoji),
navrhuje
na ôsmeho člena tejto komisie poslanca Františka Brímusa.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1 (poslanec F. Brímus)
- starosta uviedol, že je vo vybavovaní zmena Územného plánu obce o jeden stavebný
pozemok v lokalite za novou ulicou smerom na Majcichov. Zmenu ÚPO žiadajú p. Jozef
Mikuláš s manž. a náklady na zmenu ÚPO budú znášať menovaní. Doteraz vložili do pokladne
čiastku 800,-, čo je cena za územnoplánovaciu dokumentáciu a poštové služby.
U z n e s e n i e č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so Zmenami a doplnkami 01/2011 Územného plánu obce Opoj.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- starosta informoval poslancov, že sa začala realizovať úprava kanála v Sihoti. Avšak na
OÚŽP bol podaný podnet a preto komisia navštívila túto lokalitu a ochranári nám vyčítali, že
úpravou kanála ničíme vytvorenú mokraď a preto práce na úprave kanála boli pozastavené.
Obec si podala žiadosť na úpravu kanála a teraz čakáme na vyjadrenie ObÚŽP.
- informoval o situácii na miestnom smetisku. Minulý týždeň prišiel na smetisko poslanec
Falath z Vlčkoviec, odstránil náš zámok z brány a uzamkol ju novým zámkom s tým, že koniec
smetiska patrí do katastra obce Vlčkovce. Starosta dal návrh, aby sa hranice katastra dali
zamerať.

- je potrebné začať pracovať na príprave rozpočtu na rok 2012 a vyzval poslancov, aby na
najbližšom zasadnutí naniesli reálne návrhy, ktoré by mali byť zakomponované do rozpočtu.
- pozval poslancov spolu s partnermi na Zaosekov Opoj 2011, ktorý sa bude konať 10.9.2011.
Pozvaní sú hostia z Dlhého Poľa s folklórnym súborom Drotár, súbor Opojčanka, starostovia
z okolitých obcí, predseda TTSK p. Mikuš. Najprv bude slávnostná sv. omša, po nej sa budú
klásť vence k Pamätnej tabuli ĽG.Zaoseka na kostole i kultúrnom dome a potom bude
vyhodnotenie súťaže v kultúrnom dome. Oslavy budú ukončené slávnostným obedom.
- starosta informoval, že na Povodie Váhu, š.p. Piešťany sme zaslali žiadosť o povolenie
vpustnej klapky do potoka Dudváh v súvislosti s plánovanou úpravou rigolov v dolnej časti
obce a zároveň sme žiadali o prečistenie koryta Dudváhu v zastavanej časti obce
a odklonenie toku od účelovej komunikácie spevnením pravostrannej hrádze.
6.) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Brímus – poukázal na kríky a vetvy stromov, ktoré zasahujú do chodníkov a prekážajú
chodcom,
- ďalej poukázal na železnú trubku trčiacu zo zeme v priekope medzi domami č. súp- 111
a 112
- poukázal na rušenie nočného kľudu mládežou pri autobusovej zastávke
- po uzavretí miestneho smetiska je predpoklad väčšieho rizika vytvárania čiernych skládok
v chotári obce a preto navrhol vytvoriť podmienky pre rozšírený separovaný zber a navrhol
odvysielať v miestnom rozhlase reláciu na túto tému.
Starosta k tomu uviedol, že si všimol, že niektorí občania vyložia pred dom aj vrece na
separovaný zber zaplnené len sčasti a preto by v relácii malo byť spomenuté, že by sa mali
vykladať len plné vrecia. Obec vytvára pre občanov podmienky na likvidáciu odpadu, ale
zaplatiť si ju musia občania.
Ďalej sa informoval, či sponzor na nebytové priestory, v ktorých sa stretáva súbor Opojčanka
splnil sľub a poukázal sponzorský príspevok. Zodpovedal starosta, sponzor vložil do pokladne
jednorázovo 1.000,- €, čo predstavuje dar na roky 2011 a 2012.
P. Bauerová – tlmočila žiadosť p. Kubovičovej, ktorá žiada o osadenie spomaľovačov na
miestnu komunikáciu z dôvodu spomalenia dopravy.
K tomu p. Brímus uviedol, že keďže sa jedná o miestnu komunikáciu je to záležitosť obce aké
opatrenia príjme za účelom spomalenia, resp. obmedzenia premávky po tejto komunikácii.
Na to zareagoval p. starosta, že aj miestna komunikácia je verejná a nemôžeme nikomu
zakázať ju používať.
Ďalšia debata sa krútila okolo umiestnenia spomaľovačov a keďže sa neprišlo k žiadnemu
riešeniu, starosta ukončil túto debatu a požiadal poslancov, aby na najbližšie zasadnutie prišli

s konkrétnymi návrhmi na obmedzenie premávky po miestnej komunikácii, ktoré budú
posúdené odborníkmi a potom sa môžu zrealizovať.
P. Adámek žiadal, aby sa zrealizoval chodník v zákrute pri záhrade p. Glozmeka, pretože sa
jedná o nebezpečný úsek a ohrozovaní sú chodci i matky s kočíkmi. Dala sa vypracovať
projektová dokumentácia na realizáciu chodníka, ktorá je rozdelená na 3 etapy a treba podľa
nej ísť.
P. Gál žiadal, aby sa určila osoba alebo firma, ktorá bude jednať s rodinnými príslušníkmi po
neb. Ernestovi Voskovi ohľadom odpredaja pozemku na miestnu komunikáciu, pretože
viacerí mladí ľudia, včetne jeho detí, majú záujem o stavbu rodinných domov vo výhľadovom
stavebnom obvode. Ďalej žiadal, aby mu dal starosta písomný súhlas na zavezenie jamy na
poľnej ceste za jeho záhradou zeminou.
Starosta mu odpovedal, že nie je úlohou obce, aby občanom zabezpečovala takéto služby
obec, lebo ide o súkromné pozemky a nie obecné a preto sa občania musia medzi sebou
dohodnúť na odkúpení pozemku na cestu od rodiny Voskových, ako aj vybudovaní sietí pre
novovzniknutý stavebný obvod. Starosta prisľúbil p. Gálovi, že spolu s ním navštívi rodinu
neb. Ernesta Vosku v Bratislave.
K druhej žiadosti starosta uviedol, že tento súhlas mu nemôže dať, pretože táto táto roľa nie
je obecná, ale spravuje ju Pozemkový fond.
Debata bola sprevádzaná obojstrannými invektívami.
P. Adámek poukázal, že po poľnej ceste vedúcej do lokality Sihoť neprejdú
poľnohospodárske stroje, starosta k tomu uviedol, aby použili prechod popri kanáli.
P. Karel sa informoval, koľko je novoprisťahovalcov v obci a koľkí sú prihlásení na trvalý
pobyt. Starosta ho odporučil, aby sa obrátil na pracovníčku OcÚ p. Barincovú.
7.) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, námety ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomným poslancom a občanom za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

................................................
Vladimír Vaško
..................................................
Emanuel Adámek

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

