Z á p i s n i c a č. 7
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 11. decembra 2012
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia :

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
Rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7/2012
Návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a
DSO na území obce Opoj
6. Návrh VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Opoj
7. Návrh VZN č. 5/2012 o určení dotácie pre školstvo
8. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Opoji
a Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Opoj
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
10. Rôzne
11. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
12. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní všetci piati 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 p. Františka Brímusa.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. František Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

3) Návrh rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
Starosta uviedol, že poslancom boli zaslané upravené časti rozpočtu a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Podľa dohody na pracovnom stretnutí poslancov
návrh bol upravený v príjmovej časti rozpočtu a to o navýšenie dane z pozemkov a zo stavieb
z dôvodu nového VZN o dani z nehnuteľnosti, ktoré bude predmetom prejednávania na
dnešnom zasadnutí. Ďalej vo výdavkovej časti bol v programe 1 – odstránená položka
výmena plynového kotla na OcÚ (-1.800,- €) a na dotácie bola vyčlenená čiastka 6.500,- €, z
čoho TJ by mala dostať 5.000,- €, cirkev 700,- €, SPZ – 250,- €, CHPH – 100,- €, Jednota
dôchodcov 150,- € a ešte ostane malá rezerva, keby si dal niekto žiadosť v priebehu roka.
P. Adámek sa informoval, že v rozpočte tohto roku sa vyskytuje na materskej škole položka
údržba (posunutie priečky) a informoval sa o čo sa jedná, keďže poslanci o tejto akcii neboli
informovaní. Starosta uviedol, že teraz je predmetom prejednávania rozpočet na nasledujúci
rok a preto jeho dotaz nemá súvis s prejednávanou témou.
P. Brímus sa vyjadril, že ho mrzí, že sa nemohol zúčastniť pracovného stretnutia k rozpočtu
a vyjadril sa, že má výhrady k viacerým položkám v navrhovanom rozpočte (v návrhu nebola
dotácia pre cirkev, výška platov vzhľadom na zníženie platu starostu zostala rovnaká, dane sa
zvyšujú aj napriek starostovým vyjadreniam, že ani 100 %-né zvýšenie daní obci nepomôže
a poukázal na položku odmeny, ktorá sa v rozpočte vyskytuje aj napriek tomu, že
samospráva má šetriť).
Starosta k tomu uviedol, že rozpočet veľmi zaťažila položka – zvýšenie základného imania
TAVOS vo výške 25.000,- € a rozpočtované dane z nehnuteľnosti ešte neznamenajú, že
v tejto výške budú aj vybrané. Do rozpočtu boli zakomponované len bežné výdavky na
mzdy, tovary a služby a transfery. Obecný úrad neplánuje na budúci rok žiadne kapitálové
výdavky.
P. Gál – konštatoval, že na obecnom úrade je 1,5 administratívnej sily a 0,5 sily v školskej
jedálni a informoval sa, či by sa práce, súvisiace s prevádzkou školskej jedálne, nemohli
vykonávať v materskej škole. Starosta uviedol, že p. Barincová je vedúca ŠJ a jedáleň nemôže
viesť učiteľka MŠ.
P. Adámek sa pýtal, či starosta neuvažoval o výmene vchodových dverí do kultúrneho domu
za plastové vzhľadom k tomu, že cez jestvujúce kovové dvere sú tepelné úniky. Starosta na
to zareagoval, že z rozpočtu bola vypustená položka – výmena plynového kotla na OcÚ
a teraz padne návrh na výmenu dverí.
Ďalej starosta vyzval poslancov, aby zo stretnutí nevynášali klebety a uviedol, že dotáciu pre
cirkev na energie pre kostol si vydiskutoval s dôstojným pánom a výšku dotácie pre TJ
s prezidentom TJ p. Šipkom.
Keďže nikto z poslancom nemal viac pripomienky, starosta dal o predloženom návrhu
rozpočtu obce hlasovať.
U z n e s e n i e č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e

rozpočet obce Opoj na rok 2013 a
b) b e r i e n a v e d o m i e
- orientačný rozpočet obce Opoj na roky 2014 a 2015 a
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013, k viacročnému rozpočtu
na roky 2014 a 2015 a k programovému rozpočtu
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Rozpočtové opatrenia č. 5, 6 a 7/2012
Starosta uviedol, že poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj RO č. 5, 6 a 7 a vyzval
poslancov, aby sa k nim vyjadrili.
P. Gál – žiadal, aby boli poslanci vopred informovaní o vykonávaných prácach, napr. v MŠ.
Starosta k tomu uviedol, že sa dal vymaľovať dom smútku, ktorý bol ošarpaný a DS
navštevujú aj cudzí ľudia a je to naša vizitka. P. Gál k tomu uviedol, že starosta mu nahral na
smeč, pretože aj do šatní TJ chodia cudzí ľudia a podlahová krytina v šatniach je 40-ročná,
zničená. Ďalej uviedol, že hodnota diela, ktorú futbalisti investovali do zavlažovacieho
zariadenia je do pol milióna slov. korún. Všetky práce si futbalisti robia svojpomocne.
Starosta uviedol, že futbalisti si musia dať každý rok cieľ, čo chcú urobiť. P. Gál uviedol, že
podlahy PVC sa mali vymieňať minulý rok, ale prišlo nariadenie o vybudovaní
bezpečnostných zábran na ihrisku a preto zábrany dostali prednosť.
U z n e s e n i e č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 5/2012 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, pričom bežné príjmy i výdavky rozpočtu boli zvýšené o 5.863,- €
b) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenie č. 6 /2012– presun rozpočtových prostriedkov, pričom bola vo
výdavkoch presunutá čiastka 939,- € a
rozpočtové opatrenie č. 7/2012 – povolené prekročenie pri dosiahnutí vyšších príjmov –
dotácia z KŠÚ pre MŠ Opoj o 461,- €.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území
obce Opoj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta uviedol, že návrh VZN obdržali poslanci spolu s pozvánkou, na zvýšení dane
z pozemkov – za ornú pôdu a dane zo stavieb – za stavby na bývanie sa poslanci dohodli na
pracovnom stretnutí. Toto opatrenie bolo potrebné urobiť, aby schvaľovaný rozpočet nebol
schodkový.
U z n e s e n i e č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji

schvaľuje
návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce
Opoj.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa (p. Brímus)

6) Návrh VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj
Starosta uviedol, že návrh VZN poslanci obdržali spolu s pozvánkou a VZN vychádza
z platnej legislatívy. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7) Návrh VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Opoj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta uviedol, že VZN o dotácii pre školstvo musíme prijímať každý rok a preto bol
návrh tohto VZN zaslaný poslancom spolu s pozvánkou.
U z n e s e n i e č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Opoj
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
8) Informácia o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Opoji a Poriadku
odmeňovania pracovníkov obce Opoj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce informoval poslancov, že vydal Organizačný poriadok Obecného úradu
v Opoji a Poriadok odmeňovania pracovníkov obce Opoj. Oba dokumenty dal poslancom
k nahliadnutiu.
U z n e s e n i e č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu starostu obce o vydaní Organizačného poriadku Obecného úradu v Opoji
a Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Opoj

Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
9) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Starosta uviedol, že poslanci obdržali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
spolu s pozvánkou. Vyzval ich, aby sa k plánu vyjadrili. Poslanci nemali k nemu námietky.
U z n e s e n i e č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
10) Rôzne
Starosta obce informoval:
- Zmenu 2/2012 ÚPN obce Opoj realizuje Ing. arch. Krupová a Ing. Polonec, vplyvy na životné
prostredie sa nebudú posudzovať,
- 20.12.2012 ide starosta na ObÚŽP kvôli smetisku
- na Správe katastra v Trnave boli zapísané prevody pozemkov medzi obcou Opoj a manž.
Sedlákovými a Margitou Antalovou,
- 23.2.2013 v sobotu sa uskutoční Ochutnávka jedál starých materí
- uvažuje sa o vydaní druhej časti Slovníka opojského nárečia od prof. Hlavičku, ktoré bude
stať 3,5 tis. €. Vydanie knihy je podmienené sponzorským finančným krytím a preto sa rodine
a sponzorom zasielajú listy so žiadosťou o sponzorský príspevok na vydanie knihy
- obec vyrubila Ing. Špánikovi pokutu za porušenie stavebného zákona – začal stavať garáž
bez stavebného povolenia,
11) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Ing. Bauerová – sa dotazovala, či firma Aquastav stavbu vodovodu ukončila. Starosta uviedol
že áno, v stavbe sa bude pokračovať až na budúci rok. Aj v prípade zlepšenia počasia by sa
stavba – asfaltovanie krajnice komunikácie a priestranstvá pred OcÚ a pohostinstvomnemohla dokončiť, pretože obaľovačka v zime nepracuje. Na budúci rok sa zrealizuje
vodovod po celej obci.
P. Gál – poukázal na rozkopávku miestnych komunikácií v dolnej časti pri dome č. 40
a v strede obce pri škole, ktoré firma urobila pri stavbe vodovodu a žiadal, aby starosta
v budúcnosti trval na tom, aby firma realizujúca stavbu vodovodu miestne komunikácie
podvrtávala.
P. Adámek – žiadal, aby sa pred hotelom na majcichovskej ulici odhsňal chodník
P. Gál – vodiči obchádzajú spomaľovač v dolnej časti obce, urobiť opatrenie, aby sa tomu
zabránilo, napr. dať naviezť kopu zeminy
P. Brímus – bol oslovený občanmi, aby sa na cintoríne sfunkčnilo WC. Starosta k tomu
uviedol, že v zadnej časti domu smútku bolo WC, ale nie je funkčné, pretože v ňom mali
hrobári odložené náradie. Teraz, keď v obci nie sú miestni hrobári, môže sa na jar WC
sfunkčniť. Ďalej ho oslovila jedna pani z bytovky za školou so sťažnosťou na rušenie nočného
kľudu brechaním psa v bytovke. Starosta na to uviedol, aby si pani podala písomnú sťažnosť
a tá sa bude riešiť. P. Brímus ešte uviedol, že niektorí majitelia psov ich nemajú
zabezpečených tak, aby sa títo nedostali na verejné priestranstvo, čo u niektorých občanov

vzbudzuje strach. Starosta uviedol, že odvysielame reláciu v miestnom rozhlase, aby si
občania zabezpečili psov vo svojich dvoroch.
Ing. Bauerová – tiež poukázala na to, že pes, ktorý stráži bývalú stolársku dielňu pravidelne
pobehuje okolí.
P. Kerak – sa informoval, či je na obci nejaká štúdia na splyňovanie hnojovice, ktorú
produkuje Farma Vlčkovce.
Starosta k tomu uviedol, že Farma si do t.č. nedala žiadosť na vybudovanie biostanice v k.ú.
Opoj, minulý rok sa v obecnom zastupiteľstve prejednávala žiadosť na vybudovanie
bioplynovej stanice firmou Arcade Invest s.r.o. Mojmírovce, táto bola poslancami
zamietnutá.
P. Brímus k tomu uviedol, že Farma má záujem o výstavby bioplynovej stanice s využitím
nemeckej technológie, kde fermentácia biomasy prebieha v nádobách – fermentoroch.
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach žiadosť Farmy o vybudovanie bioplynovej stanice v ich
katastri zamietli, ale zápach z Farmy v našej obci máme aj tak, tak prečo by sme z toho
nemohli mať aj výhody napr. príjem do obce vo forme daní, príp. vytvorenie pracovných
miest, na ktoré by sa zamestnali občania obce.
Starosta uviedol, že pokiaľ na stole nemáme žiadosť, nemáme sa o čom baviť a v prípade, že
Farma si dá žiadosť, môžeme to riešiť aj formou miestneho referenda.
12) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov a občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani
pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia : ..................................................
Vladimír Vaško
.....................................................
František Brímus

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

