Z á p i s n i c a č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 29. marca 2011
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009
Voľba predsedov zriadených komisií
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. Poslanci
súhlasili s programom dnešného zasadnutia a nemali k nemu pripomienky. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Vladimíra Vašku a Ing. Máriu Bauerovú.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec OZ p. Vaško. Správa je priložená
k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009
Pani kronikárka p. Dvoráková predložila poslancom koncept zápisu do kroniky. V úvodnej
časti konceptu zhodnotila všeobecné informácie z celospoločenského diania roku 2009,
dotýkajúce sa občanov obce (napr. zavedenie eura, záplavy, hospodárska kríza), uviedla
informácie o činnosti obecného zastupiteľstva za rok 2009, zhodnotila kultúrny život v obci.
Podklady do kroniky jej poskytli materská škola, ZO chovateľov poštových holubov a ZO
slovenského poľovníckeho zväzu.
P. starosta upozornil p. kronikárku na drobné nepresnosti a žiadal ju, aby vyzvala aj vedúcu
súboru Opojčanka a prezidenta TJ Opoj k predloženiu podkladov do kroniky.
P. Adámek žiadal, aby boli v kronike uvádzané aj demografické údaje aktuálneho roka.
K tomu p. Dvoráková uviedla, že podľa metodických pokynov k písaniu kroniky nie je
potrebné tieto údaje – činnosť organizácií pôsobiacich v obci, ako i údaje o počte obyvateľov
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uvádzať v kronike každoročne, ale dodatočne si tieto údaje vyžiada z evidencie obyvateľov na
obecnom úrade a doplní ich do zápisu.
U z n e s e n i e č. 13/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2009.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Voľba predsedov zriadených organizácií
P. starosta k tomuto bodu uviedol, že na minulom zasadnutí boli uznesením č. 3/2001
zriadené 3 komisie OZ a to komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie (členovia Mrva Mário,
Štefáková Denisa, Hudeková Cehláriková Katarína, Ing. Bauerová Mária a Adámek Emanuel),
komisia stavebná a na ochranu verejného poriadku (členovia Brímus František, Gál Vladimír
a Vaško Vladimír) a komisia inventarizačná a vyraďovacia (Adámek Emanuel, Hudeková
Cehláriková Katarína a Barincová Katarína). Okrem toho bola na ustanovujúcom zasadnutí
OZ uznesením č. 4/2010 zriadená komisia na ochranu verejného záujmu (členovia Ing.
Bauerová Mária, Vaško Vladimír a Adámek Emanuel).
Starosta uviedol, že členovia prvých dvoch komisií sa dohodli a navrhli za predsedu komisie
pre kultúru, šport a vzdelávanie Ing. Máriu Bauerovú a za predsedu komisie stavebnej
a verejného poriadku p. Vladimíra Vašku. Ďalej predseda navrhol, aby predsedom
inventarizačnej a vyraďovacej komisie bol p. Emanuel Adámek a predsedom komisie na
ochranu verejného záujmu p. Vaško Vladimír. Poslanci nemali k návrhom pripomienky.
U z n e s e n i e č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
- za predsedu komisie pre šport, kultúru a vzdelávanie p. Ing. Máriu Bauerovú
- za predsedu komisie stavebnej a na ochranu verejného poriadku p. Vladimíra Vašku
- za predsedu komisie inventarizačnej a vyraďovacej p. Emanuela Adámka a
- za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Vašku Vladimíra
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Rôzne
Starosta obce :
- informoval poslancov, že mal osloviť občanov, ktorých by sa týkala prekládka oplotenia
(JUDR. Peter Karnas a František Veršan) z dôvodu výstavby chodníka po pravej strane štátnej
cesty. Dnes sa na obecný úrad dostavil p. Karnas, ktorý do záznamu uviedol, že on
s prekládkou oplotenia svojej nehnuteľnosti nesúhlasí . Tým pádom nie je potrebné hovoriť
ani s p. Veršanom (žije v zahraničí), keďže p. Karnas zablokoval možnosť riešiť realizáciu
chodníka po pravej strane pri rodinných domoch. Starosta dal dnes pokyn projektantke , aby
na projekte chodníka vedúceho popri štátnej ceste po pravej strane cesty nepokračovala
a urobila projekt na ľavostranné riešenie chodníka. V priebehu budúceho týždňa by mal byť
projekt hotový a potom podáme žiadosť na VÚC na spolufinancovanie výstavby chodníka.
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P. Gál sa k tomu vyjadril, že preferuje pravostranné riešenie chodníka aj za cenu, že
v určitom úseku bude zúžený. P. starosta sa k tomu vyjadril, že na takéto riešenie
nedostaneme stavebné povolenie, avšak po vypracovaní projektu môžeme ísť na Obvodný
úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave za p. Jamrichom a ešte s ním
rokovať.
P. starosta navrhol ešte jedno riešenie a to, že občania bývajúci v domoch od č. 121 po 129
by si vybudovali spevnené plochy pred svojimi domami (za prispenia obce) a tieto by sa
využívali ako chodník a oficiálne by sme chodník vybudovali od smetiska po krajný dom (p.
Benedikovič).
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave nám zaslalo stanovisko k prejazdu
osobných motorových vozidiel po miestnej komunikácii v úseku od kultúrneho domu po
most. Dopravný inšpektorát nesúhlasí so zakázaním prejazdu uvedenou miestnou
komunikáciou, pretože v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) má každý
účastník cestnej premávky právo používať pozemné komunikácie obvyklým spôsobom
a zároveň je na túto komunikáciu vylúčená nákladná doprava.
- sťažnosť p. Antona Kudláča ohľadom vypúšťaniu močovky Farmou Majcichov v blízkosti
rodinných domov, adresovanú KÚŽP bola odstúpená na riešenie ÚKSUP Bratislava (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky).
- Farma Majcichov nám predložila návrh riešenia prepravy hnojovice z lagún na farme
Vlčkovce mimo zástavby okolitých obcí. V návrhu sú 2 alternatívy a to že hnojovica bude
prepravovaná podzemným potrubným systémom o dĺžke 1350 m a novovybudovaná
prečerpávacia nádrž o objeme 100-150 m³ bude mimo zastavanej časti obce a teda aj plniace
miesto pre cisterny bude mimo obce. Druhým riešením je vybudovanie betónovej
komunikácie pre presuny prázdnych aj plných cisterien a plniace miesto pre cisterny bude
jestvujúce na farme Vlčkovce pri jestvujúcich lagúnach.
Starosta uviedol, že starostovia dotknutých obcí – Križovany, Vlčkovce a Opoj sa chcú kvôli
spoločnému postupu stretnúť a k vytvoreniu prečerpávacej stanice je zatiaľ negatívne
stanovisko, pretože starostovia si myslia, že tým si chce Farma zvýšiť kapacitné možnosti
uskladnenia hnojovice.
P. Gál –poukázal, že Farma doteraz nemá vydané kolaudačné rozhodnutie na farmu dojníc
Vlčkovce.
- obyvatelia bytového domu č. 257 si podali žiadosť o dodržiavanie platnej legislatívy –
neobmedzený prístup záchranných zložiek k bytovým domom za MŠ – starosta k tomu
uviedol, že staré obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí dňa 15.11.2010
uznesením číslo 35/2010 súhlasilo s trvalým dopravným značením na účelovej komunikácii za
nájomným domom č. 257, ktoré malo zabrániť parkovaniu osobných automobilov za ND č.
257. Dopravné značenie realizovala firma JUPET za 212,72 €. Na zasadnutí OZ dňa 31.1.2011
bola prejednaná žiadosť obyvateľky nájomného domu 259 p. Barbírikovej, zastupujúcej
obyvateľov bytovky č. 259, ohľadom zrušenia dopravného značenia pri ND 257, ktorú
poslanci aj akceptovali a uznesením č. 7/2011 súhlasili s odstránením dopravného značenia
na účelovej komunikácii za ND č. 257.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k tejto žiadosti, ktorú včera obdržali, vyjadrili.
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P. Brímus sa informoval, aký mal byť účel využitia vybudovanej plochy, poukázal, že
v mestách sú parkovacie plochy na sídliskách a v okolí panelákov zapratané autami ako i na,
že Ing. Zrebná rieši len bytovku, v ktorej býva.
Ing. Zrebná argumentovala, že v prípade požiaru, ak by sa hasičské autá nemohli dostať
k požiaru z dôvodu zaparkovaných áut, hrozí ujma na majetku obce a svoju bytovku rieši
preto, lebo ND 252 je prístupný záchranným zložkám a odstránením parkovania pri dome
257 sa sprístupnia oba nájomné domy - 257 aj 259.
Starosta k tomu uviedol, že v prípade požiaru by bol prístup k bytovkám možný aj cez
pozemky spoločnosti ToolingsCorp – teda bývalé družstvo. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili,
čo so značením pri bytovke : P. Vaško – nebude sa vyjadrovať, pretože nemal čas sa s tým
oboznámiť, Ing. Bauerová – sa informovala, kto na spornej ploche parkuje a trvá na zrušení
dopravného značenia, P. Adámek sa vyjadril, že sa nebude vyjadrovať. Potom dal starosta
hlasovať, či poslanci trvajú na svojom uznesení č. 7/2011. Štyria poslanci – Ing. Bauerová, pp.
Brímus, Gál a Adámek opakovane súhlasili so zrušením dopravného značenia a p. Vaško sa
zdržal hlasovania.
U z n e s e n i e č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
trvá
na uznesení č. 7/2001 z 31.1.2011 a
súhlasí
s odstránením dopravného značenia pri nájomnom dome č. súp. 257.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1
- žiadosť p. Heleny Čemanovej, rod. Molnárovej, bytom Palárikova 25, Trnava o odkúpenie
obecného pozemku parc.č. 193/67 za účelom výstavby rodinného domu. Jedná sa
o pozemok medzi záhradou Rudolfa Molnára a rodinným domom Antona Bílika. Menovanej
bola zaslaná odpoveď, že uvedený pozemok nie je v ÚPO Opoj určený na výstavbu a do
budúcnosti sa s touto parcelou ráta na vybudovanie príjazdovej cesty k novovytvorenému
stavebnému obvodu.
- žiadosť Petra Repiského, bytom Vlčkovce č. 94, ktorý obci ponúka bezplatnú likvidáciu
drevnej hmoty na svojom pozemku (na smetisku) par. č. 537/10. Občania Opoja, ako
i okolitých obcí, budú môcť počas celého roka drevný odpad vyvážať na uvedený pozemok
a žiadateľ bude túto hmotu ekologicky likvidovať a recyklovať. Od obce žiada, aby poskytla
človeka, ktorý bude areál určený na vývoz drevnej hmoty odomykať a zamykať.
U z n e s e n i e č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so spoluprácou s p. Petrom Repiským, bytom Vlčkovce č. 94 pri ukladaní a spracovaní
drevného odpadu na pozemku parc.č. 537/10 z obce Opoj i okolitých obcí.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- informoval poslancov, že ani jeden rodič budúcich prvákov nezapísal svoje dieťa do ZŠ
v Opoji a teda v budúcom školskom roku budú v škole dva ročníky a to druháci a tretiaci
v počte 10 žiakov.
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Z dôvodu nízkeho počtu žiakov p. učiteľka Áčová dostala výpoveď k 30.6.2011
a vychovávateľke p. Kloknerovej končí pracovná zmluva taktiež k 30.6.2011. V novom
školskom roku by bola zo školy jednotriedka a vyučovací proces by zabezpečovala p.
riaditeľka Dr. Šlégerová. Cestou ÚPSVaR by sme chceli požiadať o absolventa a zatiaľ je
situácia taká, že od nového šk. roka by v škole mala byť riaditeľka na plný úväzok
a upratovačka na polovičný úväzok. Ak rátame, že na 10 žiakov bude v roku 2012 finančný
príspevok z KŠÚ na prevádzku ZŠ cca 18.000,- €, z finančných dôvodov si nemôžeme dovoliť
školu lepšie personálne obsadiť.
Veronika Adámková - poukázala, že rodičia si radšej vyberú istotu a dieťa dajú do takej školy,
kde sa nestane, že ak napr. vypadne učiteľka, o ich dieťa sa nebude mať kto postarať.
Dr. Šlégerová oponovala p. Polakovičovej, že aj keď bola učiteľka Áčová na PN, o deti bolo
postarané a učila ich buď ona ale učiteľka prijatá na dohodu. Informovala, že u rodičov
budúcich školákov sa stretla s nezáujmom o dianie v škole, pretože napriek tomu, že
viackrát pozývala rodičov a robila Deň otvorených dverí, rodičia neprišli.
P. starosta navrhol, aby sa poslanci a riaditeľka školy stretli s rodičmi, ktorých p.
Polakovičová prisľúbila osloviť a spoločne preberú situáciu, prečo nedávajú deti do našej
školy.
P. Adámek skonštatoval, že do MŠ v Opoji si rodičia deti dajú a po jej skončení deti zapíšu do
škôl v iných obciach a teda by bolo férové, aby aj do MŠ dávali deti v tej obci, v ktorej budú
navštevovať ZŠ.
U z n e s e n i e č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
informáciu o personálnom obsadení Základnej školy v Opoji od 1.9.2011.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- informoval, že v miestnom parku je potrebné vyrúbať 3 stromy a to 2 vŕby a 1 agát, ktorého
koreňový systém dvíha chodník. P. Brímus mal pripomienku týkajúcu sa povolenia na výrub.
- cestou MR bolo odvysielané upozornenie na vandalizmus detí a mládeže v miestnom
cintoríne. Starosta uviedol, že zadná brána cintorína sa doteraz nezamyká, pretože najprv je
potrebné preložiť oplotenie cintorína za dom smútku a kontajner na odpad z hrobov
premiestniť do cintorína a potom sa začne zadná bránka cintorína zamykať. Pri preložení
oplotenia chce starosta o brigádnickú pomoc požiadať ZO CHPH a ZO SPZ.
U z n e s e n i e č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s predložením pravej strany oplotenia cintorína smerom do parku.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- informoval, že dnes rokoval s pracovníkom, ktorý zmapuje jamy a výtlky na miestnych
komunikáciách a následne budú tieto vyspravené.
- projektantke, ktorá rieši chodník popri štátnej ceste starosta zadal objednávku na
vypracovanie projektu na odvodnenie dolnej časti obce a to od Solárika cez ulicu tzv. Budín
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do potoka Dudváh. V dolnej časti sú problémy s dažďovou i spodnou vodou a v poslednom
čase aj s kanalizáciou a preto TAVOS a.s. prisľúbil výmenu čerpadla v PČS pri dome č. 65.
- ocenil iniciatívu obyvateľov nájomných domov za MŠ, hlavne p. Veroniky Polakovičovej,
ktorí si podali projekt nazvaný Slniečko a žiadajú od a.s. Orange dotáciu na vybudovanie
detského ihriska, ktoré by bolo vybudované pri nájomných domoch a používať by ho smeli
nielen rodičia s deťmi z bytoviek, ale i ostatní rodičia s malými deťmi.
- predložil návrh, aby starosta obce mohol vykonávať zmeny (presuny) v rozpočte podľa
aktuálneho vývoja rozpočtu do výšky 5.000,- €. Návrh zdôvodnila pracovníčka obce p.
Zlatohlávková.
U z n e s e n i e č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výške 5.000,- € v priebehu celého
rozpočtového roka, pričom sa prijatým rozpočtovým opatrením nezmení celkový objem
príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- navrhol, aby za obec členom Školskej rady pri ZŠ bol poslanec Emanuel Adámek a členkou
Školskej rady pri MŠ poslankyňa Ing. Mária Bauerová. Poslanci súhlasili.
U z n e s e n i e č. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
za člena Školskej rady pri Základnej škole v Opoji p. Emanuela Adámka a
za členku Školskej rady pri Materskej škole v Opoji Ing. Máriu Bauerovú.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
- predložil Zmluvu na aktualizáciu a dopĺňanie web stránky obce Opoj s firmou Pointmedia –
Roman Matúš, pričom nám bude mesačne fakturovaná čiastka 20,- € za vedenie stránky.
Poslanci so zmluvou súhlasili.
U z n e s e n i e č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Zmluvu o spravovaní web stránky obce Opoj (www.opoj.sk) s firmou Pointmedia .
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

- pozval poslancov a prítomných občanov na kultúrne akcie : 30.4. na stavanie mája, 8. mája
Deň matiek a 11.9. oslavy 745. výročia prvej písomnej zmienky a zároveň 170. výročie
narodenia Ľudovíta Gašpara - Zaoseka.
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6) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Adámek - minulý rok poukázal, že nových chodník pri dome č. 245 (Ščasní) nie je
dokončený a chodník nie do dokončený doteraz
- na poľnej ceste smerom do Sihoti je vysypaná škridla, betóny zo stĺpikov a nie je možné
tadiaľ prejsť osobným autom. Starosta prisľúbil, že zajtra sa tam pôjde pozrieť a požiada
vlastníkov rodinných domov, aby to upravili.
Ing. Bauerová - sa informovala, či sa bude čistiť kanál v Sihoti
P. Brímus sa informoval, či Povodie Váhu bude spevňovať zákrutu v potoku Dudváh (starosta
sa bude informovať u Ing. Baďurovej), navrhol, aby sme sa v prípade prejazdu áut po
miestnej komunikácii obrátili na vyšší orgán, poukázal na poškodené bariérové oplotenie
miestneho ihriska, ktorého jedna doska hrozí spadnutím a upozornil, že PVC podlaha
v šatniach TJ je v dezolátnom stave.
P. Adámek sa ho spýtal, či si všimol, že po preložení elektromeru na šatniach zostal zo steny
trčať elektrický kábel a že zo strany zadávateľa (obec) nekvalitnú prácu nikto neprebral.
Starosta k tomu uviedol, že práce mal prebrať prezident klubu.
P. Gál – kvitoval, že dolámaná obruba na kanalizačnej šachte pri pozemku Voskovcov bola
opravená.
Dr. Šlégerová uviedla, že vo štvrtok 31.3. na vyučovaní vlastivedy bude preberať tému
„Riadenie obce“ a požiadala, aby sa na nej okrem starostu, ktorý účasť prisľúbil, zúčastnili
ešte 1-2 poslanci OZ.
Poslanci jej účasť neprisľúbili pre pracovnú zaneprázdnenosť.
Doplnenie uznesenia: na minulom zasadnutí OZ (31.1.2011) hlavná kontrolórka p. Rakúsová
predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a Plán kontrolnej činnosti na rok 20011.
Oba dokumenty boli schválené, len záznam o tom nedopatrením (chvíľková neprítomnosť
zapisovateľky) nebol uskutočnený v Zápisnici zo zasadnutia. Proti hlasoval poslanec Gál.
U z n e s e n i e č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na rok 2011.
Hlasovanie : za 4, proti 1, zdržal sa 0
7) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval
starosta poslancom, ako i prítomným občanom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia :

.................................................
Vladimír Vaško

Starosta obce :
Alojz Matúš

......................................................
Ing. Mária Bauerová

Zapísala : Zlatohlávková
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