Z á p i s n i c a č. 5
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 20. septembra 2011
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2011
Schválenie zmeny č. 1/2011 ÚPO Opoj
Ukončenie vývozu stavebného odpadu a zeminy na smetisko
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. Františka Brímusa 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. K tomuto bodu starosta uviedol, že rozšírenie Komisie
na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim nie je možné, avšak poslanci sa
môžu zúčastňovať zasadnutí komisie.
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) Vyhodnotenie rozpočtu obce Opoj z I. polrok 2011
Starosta obce uviedol, že poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj vyhodnotenie rozpočtu.
Vyzval ich, by sa k nemu vyjadrili.
P. Adámek – poukázal na vysoké čerpanie výdavkov z energie. V tejto súvislosti poukázal p.
Gál na vysvietenú novú ulicu „IBV Mjcichovská“ s tým, že by postačovalo, kedy svietil každý
druhý svetelný bod. K p. Gálovi sa pridal p. Vaško a navrhol, že spoločne so starostom
navštívia túto ulicu a presvedčia sa o tom, či sa bude môcť polovica svietidiel odmontovať.
Potom dal starosta hlasovať o vyhodnotení rozpočtu.
U z n e s e n i e č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
vyhodnotenie rozpočtu obce Opoj k 30.6.2011
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Potom starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k rozpočtovým opatreniam č. 1 – 5.
Poslanec Adámek si žiadal vysvetliť presun finančných prostriedkov určených na údržbu MŠ.
Zodpovedala mu hlavná kontrolórka i účtovníčka obce. P. Gál žiadal, aby sa rozpočtované,
ale neminuté finančné prostriedky previedli do tzv. fondu na obecný vodovod. Starosta
uviedol, že v tomto mesiaci bude k bežnému účtu vytvorený podúčet, kde sa bude mesačne
odvádzať splátka pre TAVOS. Tavosu sa začnú mesačné splátky odvádzať až po výbere
dodávateľa stavby a jej zahájení.
U z n e s e n i e č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1 (p. Gál)
4) Schválenie zmeny č. 1/2011 v ÚPO Opoj
P. starosta uviedol, že zmena ÚPO sa môže schváliť až po doručení posledného vyjadrenia
a preto poslancom predložil Správu o prerokovaní Zmien doplnkov 01/2011 ÚPO Opoj,
stanoviská a pripomienky vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2011 ÚPO a návrh VZN č.
3/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien doplnkov 01/2011 ÚPO Opoj. Poslanci tieto
dokumenty prerokovali a prijali nasledovné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 39/2011
1.

Berie na vedomie

a)

správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2011 Územného plánu obce Opoj
(príloha č. 1)

b)

stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené
k návrhu Zmien a doplnkov 01/2011 Územného plánu obce Opoj (príloha č. 2)

2.

Schvaľuje

a)

Zmeny a doplnky 01/2011 Územného plánu obce Opoj,

b)

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a
doplnkov 01/2011 Územného plánu obce Opoj

c)

VZN č.3/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2011 Územného
plánu obce Opoj

3.

Ukladá

a)

zabezpečiť zverejnenie VZN č 3/2011
Termín :
ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2011

b)

označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2011
Územného plánu obce Opoj schvaľovacou doložkou
Termín :
do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2011

c)

vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2011 územného plánu Registračný list a spolu
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 01/2011

d)

zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/211 Územného plánu obce Opoj v obci, na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad
v Trnave)
Termín :
do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov 01/2011

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

5) Ukončenie vývozu stavebného odpadu a zeminy na smetisko
P. starosta informoval poslancov, že dňa 13.9.2001 bola na obecnom úrade kontrola zo
Slovenskej inšpekcie životného prostredia. P. inšpektorka si vyžiadala všetky podklady od
odpadového hospodárstva obce a to VZN o odpadoch i miestnych daniach a poplatkoch za
komunálny odpad drobný stavebný odpad, záverečný účet obce, výkazy o odpadoch,
zmluvy s odberateľmi odpadov (.A.S.A., Deltronik) a Recyklačným fondom, ale i príjmové
doklady z pokladne o inkasovaní poplatku z uloženie odpadu na smetisko Pod Žľabom.

Momentálne je smetisko uzamknuté a kľúče od brány má Ing. Dobrovodský, starosta
z Vlčkoviec.
Dáme reláciu do miestneho rozhlasu o zákaze vývozu a ak zistíme, že niekto načierno
vyviezol odpad, bude mu uložená pokuta. Už dnes je isté, že obci bude za porušenie zákona
o odpadoch uložená pokuta.
P. Gál k tomu uviedol, že on v minulosti navrhoval ukladať pokuty za čierny vývoz odpadu,
odpad sa na smetisko vozil z celého okolia. Starosta mu oponoval, že za posledné 4 roky 5krát navrhoval zatvoriť smetisko.
Pripojil s p. Brímus s tým, že pred tým, ako sa stal poslancom OZ, viackrát poukázal na
nežiaduce javy na smetisku.
6) Rôzne
Starosta predložil žiadosť Ing. Bílikovej o stanovenie ceny za odpredávaný pozemok parc.č.
193/55. Starosta navrhol, aby cena bola rovnaká ako pri predaji pozemku p. Dvorákovi, teda
13,27 € (400,- Sk).
Ing. Bíliková žiadala, aby poslanci pri stanovení ceny prihliadali na polohu, prístupnosť a stav
pozemku. Ďalej k tomu uviedla, že si zisťovala cenu v realitných kanceláriách v Trnave a cena
za takýto pozemok sa pohybuje v rozpätí od 2 – 3 €/m².
P. Adámek navrhol, aby sa pri stanovovaní ceny zobrala do úvahy aj angažovanosť p. Bílika.
Potom p. starosta predložil žiadosť Silvestra a Miroslava Matúšových o odpredaj vedľajšieho
pozemku a to parc.č. 193/54.
Starosta navrhol, aby p. Zlatko Junas platil obci za prenájom pozemku 50,- € ročne.
Poslanci žiadali, aby sa tieto 3 žiadosti ohľadom stanovenia ceny za odpredaj i prenájom
pozemkov riešili na pracovnom stretnutí.
Starosta vyzval poslancov, aby si premysleli a na najbližšom zasadnutí predložili návrhy na
rozpočet na rok 2012 s tým, aby brali na zreteľ, že budeme splácať úver TAVOS-u.
Ďalej starosta informoval, že bude potrebné si zvolať rodičov, aby sa vyjadrili, či svoju deti
zapíšu do tunajšej základnej školy, pretože v prípade že nie, dá návrh na zrušenie školy.
7) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Brímus – informoval, že bol na DI PZ v Trnave ohľadom umiestnenia spomaľovačov na
miestnej komunikácii. Obec má poslať na vyjadrenie žiadosť spolu s nákresom, kde budú
spomaľovače umiestnené. K tomuto riešeniu je potrebné priložiť aj súhlas občanov
bývajúcich 20 m pred a 20 m za spomaľovačom.

P. Gál poukázal, že obec nezverejňuje na svojej webovej stránke objednávky, zmluvy
a faktúry a preto žiadal o kópie faktúr.
K tomu p. Brímus uviedol, že na webovej stránke je pri jeho priezvisku uvedené nesprávne
meno.
8) Záber
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, námety ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomným poslancom a občanom za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

................................................
František Brímus
..................................................
Emanuel Adámek

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

