Z á p i s n i c a č. 3
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 6. júna 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
Záverečný účet obce za rok 2010
Schválenie výšky platu starostovi obce
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, na čo p. poslanec Gál mal pripomienku, aby ako prvý bod programu bol
uvedený bod 6/ Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov. Starosta k tomu
uviedol, že zasadnutie OZ sa riadi Rokovacím poriadkom, kde je uvedené, že občania môžu
svoje pripomienky a názory predkladať až v závere zasadnutia a preto sa budeme riadiť
Rokovacím poriadkom. Za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Františka Brímusa a Ing.
Máriu Bauerovú.
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. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

3) Záverečný účet obce za rok 2010
Starosta uviedol, že poslanci spolu s pozvánkami obdržali aj spracovaný Záverečný účet obce
za rok 2010 a Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Vyzval poslancov, aby sa
pýtali na prípadné nejasnosti. P. Adámek sa informoval na položku „pokuty, penále“ vo
výdavkovej časti. Zodpovedal mu starosta obce. Zároveň informoval poslancov, že v mesiaci
máj 2011 bol vykonaný audit účtovnej závierky obce, ale audítorskú správu sme do
dnešného dňa neobdržali a preto bude predložená na najbližšom zasadnutí.
U z n e s e n i e č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) schvaľuje
vysporiadanie schodku hospodárenia v sume 97.315,09 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších z rezervného fondu
c) berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

4) Schválenie výšky platu starostovi obce
Starosta uviedol, že zákonom č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa o 10 % znižujú koeficienty na výpočet
platov starostov. Teda ku kategórii obcí od 501-1000 obyvateľov prislúcha koeficient 1,65, ktorým sa
vynásobí priemerný plat v NH za predchádzajúci rok (769,- €) a dostaneme základný plat starostu, čo
predstavuje čiastku 1.268,85 €, po zaokrúhlení 1.269,- €. Aby plat starostu po novele dosiahol
súčasnú úroveň (1.619,- €) by sa mal zvýšiť o 355,- €, čo predstavuje 28 %. Starosta vyzval poslancov,
aby sa k návrhu vyjadrili.
P. Brímus – nie je to osobné, ale je snaha o znižovanie verejných výdavkov v spoločnosti, v obci
nemáme podnikateľské subjekty, ktoré by napĺňali príjmovú časť rozpočtu, dokonca sa uvažuje
o čerpaní úveru na financovanie obecného vodovodu a aby sme mohli finančne vykryť plánované
výdavky v rozpočte, nie je za zvýšenie platu starostovi, pretože zvýšenie platu predstavuje ročne
čiastku viac ako 4.000,- € a to je suma, za ktorú sa môže v obci niečo urobiť.

P. Adámek – z dôvodu nedostatku prostriedkov sa odložila napríklad realizácia prístrešku pred
domom smútku a preto je tiež za to, aby mal starosta základný plat.
P. Vaško – celý štát hovorí o šetrení verejných financií ale v skutočnosti sa ani platy poslancov NR SR
neznížili a preto je za to, aby plat starostovi , aj vzhľadom na doteraz vykonanú prácu zostal taký, ako
mal doteraz.
P. Gál – sa vyjadril, že od začiatku hovoril, že platy starostov sú nadštandartné a poukázal na to, že na
mzdy sa viažu aj odvody za zamestnávateľa, čo je cca 35 % z platu.
P. starostu k tomu uviedol, že poslanci by sa v prvom rade mali vyjadrovať k jeho robote a až
v druhom rade k peniazom, ktoré za ňu dostane. Poukázal na vykonanú prácu v materskej škole,
základnej škole, kultúrnom dome, na ÚPO a posledne opravy miestnej komunikácie a schodov do KD.
Podľa neho vzhľadom na vykonanú prácu, o ktorej sa pochvalne vyjadrujú aj občania okolitých obcí,
bol plat starostu adekvátny a v prípade neschválenia zvýšenia svojho platu, bude vyžadovať od
poslancov, aby si aj oni plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako
i z členstva v zriadených komisiách OZ. Podľa jeho informácií plat starostov v okolitých obciach sa
meniť nebude.
K tomu p. Brímus uviedol, že on sa angažoval a pozval poslancov, aby sa išli na výsledok jeho snaženia
pozrieť do jeho záhrady (spálené ovocné stromy postrekom).
P. Gál – zo schodov pred KD bola odpadnutá dlažba a on si myslel, keď sa na pracovnom stretnutí
schvaľovala rekonštrukcia schodov, že na schody sa dolepí chýbajúca dlažba a nie že sa urobí
celková rekonštrukcia schodov. Myslí si, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, keď bola
zadaná objednávka určenej firme a nevypísala sa verejná súťaž, tak ako aj pri rekonštrukcii
sociálnych zariadení v MŠ a rekonštrukcii ZŠ.
P. Marian Šipka mal k tomu pripomienku, že on pred desiatimi rokmi robil zadarmo na škole aj
s rodinou a nikto sa mu ani nepoďakoval. Starosta k tomu uviedol, že škola bola cirkevná, obec si ho
neobjednala a ten kto si ho objednal mal mu i zaplatiť.
P. starosta uviedol, že v piatok prišiel za ním dôstojný pán Jurina a informoval ho, že nebude
vyučovať náboženstvo na tunajšej škole. P. Adámek skonštatoval, že z dôvodu nespokojnosti rodičov
s personálnym obsadením školy nebudú rodičia zapisovať svoje deti do tunajšej školy aj keď je
zrekonštruovaná. P. starosta uviedol, že od nového školského roka bude v škole 9 detí, škola dostane
normatív na žiaka, čo možno nebude stačiť ani na mzdu pre učiteľku a ostatné prevádzkové náklady
bude znášať obec.
P. starosta dal hlasovať o svojom plate a to o základom plate vo výške 1.269,- €.

U z n e s e n i e č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje

plat starostu obce vo výške 1.269,- € mesačne.
Hlasovanie : za 3 (pp. Brímus, Gál, Adámek, proti 2 (pp. Bauerová, Vaško) zdržal sa 0

5) Rôzne
Starosta predložil :
- žiadosť Antona Bílika o odpredaj a prenájom obecného pozemku susediaceho s jeho
nehnuteľnosťou. P. starosta k tomu povedal, že o rovnaký pozemok mala nedávno záujem p. Helena
Čemanová (Molnárová), avšak z dôvodu, že v ÚPO je tento pozemok výhľadove zakreslený ako
prístupová cesta k stavebnému obvodu, jej žiadosť bola zamietnutá.
Na zasadnutí prítomný p. Bílik k svojej žiadosti uviedol, že pozemky sú zaburinené, sú liahňou
obťažujúceho hmyzu a škodcov a preto v prípade neschválenia jeho žiadosti, bude žiadať, aby majiteľ
– teda obec, pozemky oplotila, vyčistila a udržovala ich. Na zasadnutí bol prítomný aj syn p.
Čemanovej, ktorý si vybavuje stavebné povolenie na stavbu rodinného domu, ktorý bude stavať
v záhrade suseda z pravej strany, teda p. Rudolfa Molnára. Aj on má záujem o prenájom pozemku
parc.č. 193/67, ktorý je v ÚPO zakreslený ako prístupová cesta. Menovaný by mal mať prednostné
právo na prenájom, pretože tento pozemok doteraz užívala rodina Molnárová. P. Bílik by v tom
prípade žiadal len o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 193/55 za svojou záhradou.
Keďže sa p. starosta nemal čas oboznámiť so žiadosťou, navrhol, aby sa prejednávanie odložilo
na ďalšie zasadnutie. Z pléna sa ozval záujemca p. Zlatko Junas s tým, aby sa rozhodnutie
neodkladalo, pretože on na vyjadrenie čaká už 4 mesiace. Poslanci sa dohodli, že starosta si niektoré
veci preverí na katastri a v krátkom časovom horizonte bude zvolané pracovné stretnutie, na ktorom
sa dohodnú.
- sťažnosť Ing. Frolkoviča - oznámil obci neoprávnené nakladanie so stavebným odpadom, ktorý
firma Termomont neoprávnene vyváža na lokalitu Za humnami (Ernest Voska a Brník), ktorú má
firma 2T v náhradnom užívaní. P. Gál, zamestnanec firmy Termomont uviedol, že vlastníci ornej pôdy
sa nemohli dostať na svoje role, pretože v tejto lokalite v dolinke sa za posledné roky zdvihla spodná
voda a preto sa táto dolinka zaváža zeminou, aby sa umožnil prístup k ornej pôde za záhradami. P.
starosta uviedol, že na základe sťažnosti sa spojil s majiteľom firmy , informoval ho o ich
protizákonnom konaní, čoho si bol aj majiteľ vedomý. Vývoz zeminy do uvedenej lokality bol
okamžite pozastavený, ale zemina sa môže vyvážať na miestne smetisko, aby sa prekryl navezený
stavebný odpad.
- informoval poslancov, že oprava miestnej komunikácie nás stála 4.656,- €. Poslanci mali
pripomienku, či by na opravu nemohli prispieť aj napr. TTSK alebo SÚC TTSK, pretože ju poškodzujú
hlavne nákladné vozidlá, ktoré sa vyhýbajú plateniu mýta.
- informoval, že náhrada škody za poškodenie KD nabúraným vozidlom bude preplatená
z garančného fondu Komunálnej poisťovne, pretože na havarované auto nebola uzavretá havarijná
poistka.

- informoval poslancov, že rozpočet na stavbu chodníka je 94.308,- € a keďže chodník bude vedený
pozdĺž štátnej cesty, požiada TTSK o spoluúčasť pri financovaní chodníka.
P. Šipka sa vyjadril, že ak sa chodník vybuduje po ľavej strane štátnej cesty, nebude využívaný
a naďalej budú chodci ohrozovaní vozidlami. Okrem toho mu projektantka povedala, že realizáciou
chodníka sa vyrieši aj problém povrchovej vody, ktorá mu steká z klopenej komunikácie do dvora a to
tak, že sa bude realizovať odvodnenie na opačnú stranu cesty. Pýtal sa poslancov, kto súhlasil
s realizáciou chodníka po ľavej strane a či je problém ísť s realizáciou chodníka v úseku Polakovič –
Šípka po pravej strane, pokračovať od začiatku parku po Zatku po ľavej strane a potom znovu prejsť
na pravú stranu.
P. Brímus uviedol, že k takémuto riešeniu dospeli na základe vyjadrenia občanov, pretože všetci
nedali súhlas, napr. p. Karnas nedal súhlas na prekládku oplotenia, ďalej by bol problém aj pri starom
dome Kubovových. P. starosta navrhol, aby sa znovu uskutočnilo stretnutie s dotknutými obyvateľmi.
Ešte by bolo jedno riešenie a to že občania si svojpomocne vybudujú vjazdy do svojich domov
a chodníky pred domami, avšak obec im na to súhlas nedá a konali by na vlastné riziko. Materiál im
obec preplatí ale iba pod podmienkou, že tak urobia všetci občania.
P. starosta vyjadril poľutovanie nad tým, čo sa stalo p. Brímusovi a bol by rád, keby sa našiel vinník
a bol potrestaný.
P. Brímus k tomu vysvetlil, že zaslal starostovi mail, v ktorom ho žiadal, aby dohovoril občanom, ktorí
majú na verejnom priestranstve stavebný odpad, aby ho v rámci jarného upratovania odstránili
a výsledkom bolo postriekanie ovocných stromov prostriedkom na ničenie buriny. Okrem toho ho
zarazilo, koľko informácií mala skupinka občanov, o ktorých si myslí, že to vykonali, aj o veciach, ktoré
prejednával so starostom.
Starosta k tomu uviedol, že aj keď niekoľkým občanom povedal, že listy z obecného úradu išli na
podnet p. Brímusa, necíti vinu a vyzval predsedov a členov komisií, aby zahájili svoju činnosť a začali
riešiť problémy. Podklady dostanú od pracovníčok obecného úradu.
6) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Marián Šípka sa informoval, či mu obec na základe žiadosti odpustí daň z pozemkov za roľu, ktorá
je podmočená a nemá na nej žiadnu úrodu. Je to dôsledok toho, že spodné vody sa zdvihli
v dôsledku zavážania smetiska a voda neodteká.
P. starosta uviedol, že v tomto roku vo VZN na miestne dane nemáme ustanovenia ohľadom úľav na
dani, resp. odpustenia dane. Okrem toho v rozpočte máme určenú finančnú čiastku na vyčistenie
kanála v Sihoti a realizáciu rigolov v dolnej časti obce. Doteraz sme nedostali povolenie od Povodia
Váhu na prevrtanie, resp. otvorenie hrádze potoka na odvedenie dažďovej vody z dolnej časti obce
do potoka. Taktiež vyčistenie kanála sa bude robiť postupne, ako to počasie bude dovoľovať, pretože
to sa môže robiť len v suchom období.
P. Brímus poukázal na to, že pri ceste pred rodinným domom č. 211 na Majcichovskej ulici je do zeme
vrazený kovový vinkel a ohrozuje účastníkov premávky a preto navrhuje, aby bol odstránený. P.
starosta prisľúbil, že údržbár ho odstráni.

P. Šipka sa informoval, prečo nie je napojený nový chodník od hotela na chodník pri rod. dome
Ščasných.
P. Gál – poukázal, že betónové obruby kanalizačných šácht sú polámané a aj napriek jeho
upozorneniam sa nedali v záruke opraviť dodávateľovi stavby.
7) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov a občanov nemal viac žiadne dotazy, námety ani pripomienky,
poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia : ....................................................
Ing. Mária Bauerová

..........................................................
František Brímus

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

