Zápisnica č. 1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, ktoré sa konalo dňa 31.1.2011
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní: 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Poverenie poslanca OZ vykonávaním funkcie zástupcu starostu
4. Návrh na zriadenie komisií, schválenie členov a voľba predsedov komisií
5. Vytýčenie hlavných úloh v investičnej oblasti na rok 2011
6. Návrh na riešenie situácie na miestnom smetisku
7. Rôzne
8. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
9. Záver

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie OZ otvoril a viedol p. Matúš Alojz – starosta. Konštatoval, ţe sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je zasadnutie uznášaniaschopné. Za
overovateľov zápisnice určil pp. Vašku Vladimíra a Adámka Emanuela.
Poslanci súhlasili s programom OZ.
2. Kontrola plnenie uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predloţila a prečítala p. Bauerová . Je priloţená k zápisnici a tvorí
jej prílohu.
U z n e s e n i e č.

1 /2011

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie: za 5 , proti 0, zdržal sa 0

3. Poverenie poslanca OZ vykonávaním funkcie zástupcu starostu:
Starosta obce Oznámil, ţe v zmysle § 13b ods. 1 zák. 369/1990 o obecnom zriadení
poveruje zastupovaním dňom 31.1.2011 p. Brimusa Františka. Rozsah zastupovania je určený
starostom v písomnom poverení.

U z n e s e n i e č.

2-

2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
poverenie starostu obce poslanca Brimusa F. vykonávaním funkcie zástupcu starostu
obce
4 .Návrh na zriadenie komisií, schválenie členov a voľba predsedov komisií

V zmysle § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môţe zriaďovať
komisie.
Starosta obce navrhol zriadiť zatiaľ tri komisie:
Komisia pre športovú a kultúrnu oblasť v zloţení: Mrva Mário
Štefáková Denisa
Hudeková Cehláriková Katarína
Ing. Bauerová Mária
Adámek Emanuel
Komisia stavebná v zloţení:
Brimus František
Gál Vladimír
Vaško Vladimír
Inventarizačná komisia
Adámek Emanuel
Áčová Eva
Barincová Katarína
U z ne s e n i e č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) zriaďuje komisie:
Kultúrnu a športovú
Stavebnú komisiu
Inventarizačnú komisiu

b) ukladá:
Do najbližšieho zasadnutia OZ určiť členov a predsedov komisií
Hlasovanie: za 5 proti: 0

zdržal sa 0

5. Vytýčenie hlavných úloh v investičnej oblasti na rok 2011:
Starosta informoval prítomných, ţe sa zúčastnil na rokovaní v Piešťanoch s fi.TAVOS, a.s.,
vzhľadom k tomu, ţe prišlo k podpisu zmluvy a začne sa s výstavbou obecného vodovodu,
treba rátať s tým, ţe obec si musí zobrať úver, ktorý bude splatný do 3 rokov, preto treba
prehodnotiť ostatné investičné plány v obci.

- 3Starosta dal slovo poslancom, ktorí prehodnotia finančnú situáciu a dajú do najbliţšieho
zasadnutia OZ návrhy.
U z n e s e n i e č. 4 /2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu v investičnej oblasti na rok 2011 – výstavba obecného vodovodu
Hlasovanie:

za

5

proti: 0

zdržal sa:

0

6. Návrh na riešenie situácie na miestnom smetisku
Starosta informoval, ako fungovalo doteraz otváranie smetiska, tento spôsob sa neosvedčil.
Občania aj napriek zákazu vyváţali na smetisko rôzny odpad, nie len stavebný. Poslanec p.
Gál pripomenul, ţe na tabuli „Zákaz vyváţať“ treba dopísať hrozbu pokuty.
Starosta objedná mechanizmy a dá upraviť smetisko, taktieţ aj oplotenie.
Poslanci sa dohodli na zvýšení poplatku za vývoz vlečky na 15,- €
Na pracovnej porade sa dohodnú na otváracích hodinách a odmene za otváranie smetiska.
U z n e s e n i e č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so zmenou otvárania smetiska, zvýšením poplatku za vývoz vlečky na 15,- €.
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa 0

7. Rôzne
Starosta informoval prítomných, ţe 27.1.2011 sa na OcÚ Opoj konalo zasadnutie komisie,
v zloţení zástupcov z Dopravného inšpektorátu Trnava, Správy a údrţby ciest Trnava,
Obvod. úradu pre cestnú dopravu a komunikácie ohľadom prešetrenia a doriešenia chodníka
popri štátnej komunikácii od č.121 (od Polakoviča V. popri smetisku aţ po dom p.
Benedikoviča). Po prehliadke uvedenej lokality bol spísaný zápis na návrh vybudovania
chodníka. Teraz je potrebné dať vyhotoviť vypracovanie projektu, ten sa prehodnotí.
Starosta dal hlasovať za vypracovanie projektu.
U z n e s e n i e č .: 6 /2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s vypracovaním projektu chodníka
Hlasovanie: za 5, proti: 0
zdržal sa : 0

-48. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Dotaz p. Gála ohľadom vykonávania kontroly hlavnej kontrolórky obce p. Rakúsovej: prečo
robila kontrolu vyúčtovania TJ Opoj za rok 2006 po takom dlhom čase /rok 2009/
Pani Rakúsová podala vysvetlenie, ţe ona predkladá dopredu plán kontrolnej činnosti a vtedy
nikto nemal pripomienku, prečo tak neskoro. Podľa zásad účtovníctva je jedno, či je kontrola
po roku alebo viac rokoch.
Starosta konštatoval, ţe všetky subjekty, ktoré dostanú dotáciu z obce sú povinné doloţiť
a na poţiadanie predloţiť vyúčtovanie kedykoľvek.
Nájomníci 9 B.J – nájomný dom č. 259 podali ţiadosť na odstránenie dopravného značenia
na účelovej komunikácii za nájomným domom č.257, ktoré malo zamedziť parkovaniu
vozidiel, brániacim prípadnému vykonaniu hasiaceho zásahu hasičských jednotiek.
Pán Brimus F. sa vyjadril, ţe to bolo unáhlené rozhodnutie a značku treba odstrániť.
U z n e s e n i e č.

7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
odstránenie dopravného značenia na účelovej komunikácii za nájomným domom č.257
Hlasovanie:

za 5

proti: 0

zdržal sa :

0

Ţiadosti – Hlinková Oľga, Hlinka Milan, Opoj 231, Hlinková Mária, Hlinka Peter, Opoj 213
O zníţenie dane a komunálneho odpadu pre občanov s preukazom zdravotne ťaţko
postihnutý. /ZŤP/.
Starosta konštatoval, ţe na rok 2011 nepripadá ţiadna úprava daní a zliav z dane , nakoľko
tieto zmeny sa môţu urobiť vo VZN, ktoré sa v priebehu roka nemôţe meniť, úprava sa môţe
urobiť vo VZN na rok 2012.
Pani Hlinková sa pýtala, prečo ZŤP občan Opoja nemôţe mať aspoň nejakú zľavu, keď
v iných mestách majú výrazne zľavy.
Starosta konštatoval, ţe v obci Opoj máme z okolitých obcí veľmi nízke dane, všetko sa
odvíja od podielových daní, Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice zníţili ochranné pásmo
pod 21 km , takţe obec Opoj uţ nespadá do pásma – nedostaneme daň za jadro
Týmito ţiadosťami sa budú zaoberať pri tvorbe nového rozpočtu a VZN.

Ţiadosti:
Spevácky súbor Opojčanka predloţil dňa 14.12.2010 ţiadosť o prenájom obecných priestorov
po bývalom Kopyto bare na vyuţitie nácviku folklórneho súboru
Pán Solárik Marián, Opoj č. 90 predloţil dňa 4.1. 2011 ţiadosť o prenájom bývalého Kopyto
baru na podnikateľskú činnosť prevádzkovanie baru .

- 5Starosta dal slovo pani Frolkovičovej na vyjadrenie sa za spevácky súbor a p. Solárikovi za
prevádzkovanie baru . Ten povedal, ţe by tam vytvoril podmienky aj pre rodiny s deťmi
/napr.cukráreň/.
Keďţe na bývalý bar neboli dobré referencie, poslanci sa zhodli, ţe by sa nemalo pokračovať
v priestoroch týmto smerom a hlasovaním rozhodli, ţe priestory sa poskytnú folklórnemu
súboru Opojčanka a v budúcnosti budú priestory po zaloţení klubu Jednota dôchodcov
poskytované aj klubu dôchodcov.
U z n e s e n i e č.
8/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s poskytnutím priestorov na spevácku činnosť súboru Opojčanka a klubu Jednota
dôchodcov.
Hlasovanie: za 4
proti: 0
zdržal sa: 1

Ţiadosť Ing. Gabrielovej, Opoj č. 34 na otvorenie nového stavebného obvodu.
Starosta konštatoval, ţe aj keď je uvedená oblasť podľa ţiadosti zahrnutá do Územného plánu
obce Opoj ako stavebný obvod, obec nemá finančné prostriedky na vytvorenie ţiadneho
stavebného obvodu.

Ţiadosť p. Bartoša Miloša o prijatie do pracovného pomeru za údrţbára v obci Opoj. Táto
ţiadosť bude prejednaná na najbliţšej pracovnej porade poslancov OZ.
Starosta informoval prítomných, ţe sa zúčastnil na súde v Trnave v ţalobe s p. Sedlákom, ale
súd bol odročený na 16.3.2011 z dôvodu neprítomnosti prokurátora.

Starosta predloţil návrh na vyplácanie vianočných odmien dôchodcom. Treba určiť nejakú
vekovú hranicu, v súčasnosti máme 130 dôchodcov „65 ročných“, a 68 dôchodcov „70
ročných“. Poslanci sa vyjadrili, ţe k tejto otázke sa vrátia a rozhodnú neskôr.
Starosta informoval, ţe MUDr. Baţányiová ţiada o výmenu okna na zdravotnom stredisku.
Okná netesnia je tam zima. Treba dať vyhotoviť cenové ponuky.
Pripomienka p. Bírešíkovej, ţe dvere v čakárni tieţ treba utesniť.
U z n e s e n i e č. 9 /2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
Súhlasí

- 6S výmenou okna v ordinácii na zdravotnom stredisku.
Hlasovanie: za

5

proti 0

zdržal sa:

0

Starosta informoval, ţe zašleme ţiadosť o stanovisko na Dopravný inšpektorát Trnava na
prejazd áut po miestnej komunikácii od Obecného úradu Opoj aţ po most.
U z n e s n i e č.
10/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so zaslaním žiadosti na Dopravný inšpektorát o stanovisko k prejazdu po miestnej
komunikácii od OcÚ až po most
Hlasovanie: za 5

proti 0

zdržal sa

0

p. Vaško Vladimír sa pýtal, či obec nemá nejakú moţnosť obmedziť rýchlosť vozidiel
prichádzajúcich do obce od Majcichova. Starosta sa vyjadril, ţe vodiči nedodrţujú
predpísanú rýchlosť v obci, moţnosť polície merania rýchlosti aj od Majcichova a hrozba
pokút
p. Hlinková O. konštatovala, ţe aj pri výjazde z Opoja do Majcichova vodiči zvyšujú rýchlosť
uţ v obci .
p.Vaško V. – plot na cintoríne je neprehľadný, hlavne v zákrute , či sa nedá nahradiť napr.
pletivovým, je to problémové a komplikované miesto
p. Zlatohlávek Jozef - /pri ihrisku/ TJ stále poškodzuje jeho majetok.
Starosta – ak nastane škoda treba ţiadať adekvátnu náhradu

p.Kubovová
Návrh na otváranie a zatváranie cintorína, z dôvodu poškodzovania hrobov a neporiadku na
cintoríne. Súhlasila, ţe ona sama bude otvárať a zatvárať bránu cintorína za poplatok. Sumu
a čas dohodnú so starostom.
U z n e s e n i e č.
11 /2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s otváraním a zatváraním miestneho cintorína
Hlasovanie: za

5

proti 0

zdržal sa

0

-7p. Hlinková Mária, treba niečo robiť na štátnej ceste pri hotely Green nie sú tam rigoly, voda
stojí na ceste, strieka na chodníky. Starosta konštatoval, ţe nejaké veľké úpravy robiť nemá
zmysel, nakoľko najprv sa musí urobiť vodovod.
Zašleme prípis na hotel Green.
p. Hlinková O. sťaţovala sa na prejazdy veľkých vozidiel Farmy Majcichov, otrasy, rýchlosť
– či neexistuje nejaký prejazd mimo dediny, starosta ide 2.2.2011 na rokovanie Farmy k tejto
problematike do Kriţovian

9. Záver
Keďţe nikto z prítomných nemal viac ţiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomným občanom za účasť.

Overovatelia: .....................................
Vaško Vladimír

......................................
Adámek Emanuel
Starosta obce:
Alojz Matúš
Zapísala: Barincová K.

Pozn.: podpísaný originál zápisnice je uloţený na Obecnom úrade v Opoji

