Z á p i s n i c a č. 6
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 25. septembra 2012
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 4 z 5 poslancov OZ
Program zasadnutia :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.6.2012
Rozpočtové opatrenia č. 1-4/2012
Príprava rozpočtu na rok 2013
Návrh VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Zmena 2/2012 ÚPO Opoj
Rôzne

8.
9. Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
10. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce p. Matúš.
Konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné. P.
starosta uviedol, že poslanec p. Brímus sa zo zdravotných dôvodov z dnešného zasadnutia
ospravedlnil. 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. Emanuela Adámka a Ing. Máriu Bauerovú.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. Vladimír Vaško. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu. Ku kontrole uznesení ešte starosta uviedol, že návrh
na vklad do katastra na kúpu pozemkov od p. Antona Sedláka a manž. Anny a predaj
pozemku p. Margite Antalovej bol podaný. Kataster si ešte od nás vyžiadal Rozhodnutie
z Okresného súdu o vyriešení spolu s p. Sedlákom a podľa vyjadrenia právničky zo Správy
katastra už nič nebráni zápisu.
U z n e s e n i e č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

3) Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30.6.2012
Starosta k tomu uviedol, že poslanci obdržali vyhodnotenie rozpočtu a stanovisko hlavnej
kontrolórky spolu s pozvánkou a vyzval ich, aby sa s nemu vyjadrili.
Poslanec Gál a Adámek poukázali na prekročenie položky – energie na obecnom úrade,
v zdravotnom stredisku, kultúrnom dome, vyčerpanie položky – osobné príplatky v školskej
jedálni.
U z n e s e n i e č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
správu o vyhodnotení rozpočtu obce k 30.6.2012
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
4) Rozpočtové opatrenia č. 1-4/2012
Starosta obce uviedol, že z dôvodu nerovnomerného plnenia rozpočtu boli vypracované
rozpočtové opatrenia č. 1 – 4/2012. RO č. 1 sa týka povoleného prekročenia výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov. Jednalo sa o dotácie zo štátneho rozpočtu, teda o účelové
prostriedky, rozpočet ktorých bol v príjmovej i výdavkovej časti upravený podľa skutočne
poukázaných dotácií. RO č. 1 sa dáva poslancom na vedomie.
RO č. 2 – týka sa taktiež povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
V tomto RO išlo o navýšenie rozpočtovaných príjmov z Recyklačného fondu, pričom zvýšená
čiastka bola vo výdavkoch použitá na financovanie nákupu vriec na separovaný zber. Ďalej sa
jednalo o príjem za stočné od obyvateľov nájomných bytov a vo výdavkoch bol rozpočet
upravený na položke 632002 – stočné (v nájomných domoch). Toto rozpočtové opatrenie je
potrebné odsúhlasiť obecným zastupiteľstvom.
RO č. 3 a 4 sa týka presunu rozpočtových výdavkov. Väčšinou sa jedná o presuny v rámci
jednotlivých programov. Na základe uznesenia OZ č. 19/2011 zmeny rozpočtu do výšky
5.000,- € , pričom sa prijatým rozpočtovým opatrením nezmení celkový objem príjmov
a výdavkov rozpočtu vykonáva starosta obce. Tieto RO sa dávajú poslancom na vedomie.
U z n e s e n i e č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2012 a
ber ie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 1, 3 a 4/2012.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

5) Príprava rozpočtu na rok 2013
Starosta vyzval poslancov, aby si premysleli, čo by sa malo v budúcom roku v obci
realizovať a asi o mesiac sa zídeme na pracovnom stretnutí, kde budú námety zo strany
poslancov prezentované a následne zakomponované do pripravovaného rozpočtu. Starosta
však upozornil, že budúci rok sa bude niesť v duchu šetrenia, pretože zo štátneho rozpočtu
nemôžeme očakávať zvýšený príjem podielových daní, obec mesačne spláca a.s. TAVOS
navýšenie základného imania vo výške 2.160,75 €. V rozpočte sa musia v prvom rade
zabezpečiť prostriedky na základný chod obce a potrieb jej obyvateľov.
P. Gál žiadal, aby v rozpočte na budúci rok bolo aj porovnanie s predchádzajúcim rokom. P.
Zlatohlávková, účtovníčka, uviedla, že v tomto roku sa bude rozpočet pripravovať podľa
novej štruktúry, bude mať 7 stĺpcov a to skutočné plnenie za rok 2010,2011, rozpočet 2012,
očakávaná skutočnosť 2012, rozpočet na roky 2013, 2014 a 2015.
6) VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Poslanci návrh VZN obdržali, je vyvesené na verejnej tabuli a nikto z prítomných nemal
k nemu pripomienky. Starosta uviedol, že všetky organizácie ho obdržia a budú pri žiadosti,
čerpaní i vyúčtovaní poskytnutej dotácie postupovať podľa neho.
U z n e s e n i e č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN obce Opoj č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
Ďalej p. starosta uviedol, že sa spolu s poslancami OZ (okrem p. Vašku) zúčastnil na zasadnutí
výboru TJ Opoj, kde ich výbor TJ požiadal, vzhľadom k tomu, že dotáciu od obce na rok 2012
TJ vyčerpala, o vyplácanie odmeny pre hospodára TJ nad rámec rozpočtu. Trénerovi už
nebude odmena vyplácaná, avšak práca hospodára je nevyhnutná a preto poslanci súhlasili
s navýšením rozpočtu pre TJ na rok 2012.
U z n e s e n i e č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s vyplácaním odmeny pre hospodára TJ p. Martinu Šípkovú do konca jesennej sezóny nad
rámec dotácie poskytnutej pre TJ Družstevník Opoj v roku 2012.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
7) Zmena č. 2/2012 Územného plánu obce
Starosta uviedol, že spoločnosť ISMONT, s.r.o., Starohájska 6, Trnava, zastúpená
konateľom Ivanom Slížom, odkúpila medzi Opojom a Majcichovom ornú pôdu, kde plánuje
výstavbu rodinných domov. V ÚPO je táto časť vedená ako územie rezervované pre

nízkopodlažnú zástavbu. Spoločnosť si dala vypracovať urbanistickú štúdiu. Starosta sa
s konateľom dohodol, že všetky náklady na Zmenu 2/2012 ÚPO bude znášať spoločnosť na
vlastné náklady. Vypracovanie Zmeny ÚPO bude realizovať Ing. arch. Eva Krupová a Ing.
Miroslav Polonec. Projektanti nám už predložili Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu, kde je
vyčíslená cena za zhotovenie zmeny ÚPO 2/2012. Jedná sa o čiastku 3.656,- €. Okrem toho
budú investorovi zarátané náklady, ktoré vzniknú obci v súvislosti so zmenou ÚPO.
Spoločnosť ISMONT vložila do pokladne čiastku 4.500,- €, po skončení prác bude urobené
zúčtovanie nákladov a buď obec vráti spoločnosti fin. prostriedky alebo opačne.
Starosta poskytol poslancom k nahliadnutiu grafickú situáciu. P. Gál sa vyjadril, aby obecný
úrad ošetril zmluvné vzťahy s investorom tak, aby obec neťahala za kratší koniec.
Poslanci k investičnému zámeru nemali pripomienky a súhlasili s vypracovaním Zmeny
2/2012 ÚPO Opoj.
U z n e s e n i e č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
a) s investičným zámerom spoločnosti ISMONT Trnava IBV Opoj – lokalita od Majcichova
b) s vypracovaním Zmeny 2/2012 Územného plánu obce Opoj
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
8) Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že 3.8.2012 bol na TAVOS a.s. zaslaný list, aby sa
vyjadrili, kto bude financovať vodovodné prípojky, ktoré nie sú zakreslené v projektovej
dokumentácii z roku 2006. Doteraz sme vyjadrenie nedostali, avšak starosta rokoval so
zodpovednými pracovníkmi firmy TAVOS, Vodohospodárske stavby a stavebným dozorom
Ing. Lanákom. Predstaviteľ Vodohospodárskych stavieb prisľúbil, že chýbajúce prípojky
zrealizujú. Stavba vodovodu musí byť skolaudovaná do konca 04/2014.
Starosta poslancom prečítal list, v ktorom sťažovateľ podpísaný menom Viera zaslal na
Ministerstvo životného prostredia cestou linky „Envirošpión“ sťažnosť na zavážanie okrajovej
časti smetiska zeminou, ktoré vykonáva firma Aquastav – dodávateľ obecnej kanalizácie.
Starosta k tomu uviedol, že keby sťažovateľ prišiel za ním, on by ho informoval, že Inšpekcia
životného prostredia mu v rozhodnutí uložila povinnosť podľa finančných možností obce
urobiť úpravu smetiska a zaviezť ho zeminou. Spoločnosť Aquastav nám úpravu smetiska
urobila bezplatne v rámci dobrých vzťahov. P. Gál konštatoval, že keďže sa jedná o súkromné
pozemky, obec mohla vlastníkov o tomto upovedomiť. Starosta uviedol, že keďže sme to
nikdy nerobili, nevidí dôvod, prečo by sme mali teraz informovať vlastníkov.
P. Adámek sa informoval ako sa bude riešiť to, že pri vstupe do Opoja vo vlčkovskom katastri
je skládka odpadu a Obecný úrad vo Vlčkovciach našu bránu na smetisko zamkol. P. Gál
k tomu uviedol, že sa rozprával s Ing. Dobrovodským, starostom Vlčkoviec, ten má situáciu so
skládkou odpadu zdokumentovanú a trvá na tom, aby ju odstránila obec Opoj. P. Gál sa

k tomu priklonil, ak Opoj skládku odstráni, nafotíme to a potom, ak sa tam znovu vytvorí,
môžeme argumentovať a žiadať obec Vlčkovce, aby ju odstránila. Vyzval starostu na
spoluprácu so starostom Vlčkoviec.
P. starosta namietal, že obec Opoj skládku neodstráni, ale písomne požiadame obec
Vlčkovce, aby skládku odstránili a zároveň list zašleme na vedomie ObÚŽP Trnava. Vstupnú
bránu na smetisko si zoberieme a dáme do šrotu.
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Veronika Polakovičová poukázala na smetisko, ktoré sa tvorí pri bytovkách. Starosta
uviedol, že odpad sa kopí na súkromnom pozemku (areál hotela), majiteľa na to upozornil
a keď tomu to nevadí, je to jeho vec.
P. Polakovičová mala ešte jednu pripomienku – v tomto roku organizovala detský karneval,
akcia mala dobrú odozvu a preto žiadala, aby sa v rozpočte na rok 2013 vyčlenila čiastka aj
na túto akciu, pretože karneval by chceli zorganizovať aj na rok.
P. starosta uviedol, že nech si dá p. Polakovičová žiadosť a tam navrhne nejakú čiastku.
Starosta apeloval, aby sa karneval nerobil honosne, nemusia všetky zúčastnené deti dostať
ceny, stačí odmeniť pár masiek a ostatným zúčastneným dať čokoládky alebo cukríky.
Ing. Bauerová, ďalšia organizátorka detského karnevalu uviedla, že v tomto roku oslovovali
sponzorov, ktorí im prispeli na ceny pre deti a po úspechu akcie im starosta sľúbil, že
finančne na budúci rok pomôže obec, avšak teraz im starosta hovorí, že sa musia uskromniť
a majú znovu osloviť sponzorov. Najprv sa starosta sťažuje, že sa v obci nič nerobí a keď sa
nájdu ľudia, ktorí nejakú akciu zorganizujú, tak obec na ňu nemá peniaze.
Starosta k tomu uviedol, že obec takéto akcie ako karneval, príchod Mikuláša určite podporí,
avšak v rámci finančných možností obce.
P. Bučány – mrzí ho, že na zasadnutie takmer nikto z obce neprišiel a vyzval poslancov, aby
hľadali cesty, ako pritiahnuť občanov, ktorí prinesú nové podnety pre prácu. Pýtal sa, aké
výhody prinieslo rozširovanie obce pôvodným obyvateľom, hlavne čo sa týka vybavenosti
obce.
P. starosta k tomu uviedol, že každé zasadnutie zastupiteľstva je verejné, väčšinou na
zasadnutie príde ten občan, ktorého záležitosť je prejednávaná. Ďalej uviedol, že obec
nemôže investorovi, ktorý prichádza do obce prikázať, aby v obci niečo vybudoval mimo
svojho investičného zámeru.
P. Adámek poukázal na to, že polovica nových obyvateľov nie je prihlásená v obci na trvalý
pobyt.
P. Bučány poukázal na zápach z farmy Vlčkovce, na kontaminovanie vôd vypúšťaním
hnojovice do ornej pôdy a pýtal sa či na Slovensku v oblasti životného prostredia neplatia
rovnaké normy tak ako v iných členských štátoch EÚ.
P. starosta k tomu uviedol, že v Majcichove mala Farma Majcichov a.s. stavať rovnaký kravín
ako vo Vlčkovciach, ale starostovi Majcichova Ing. Adámkovi sa podarilo stavbu zastaviť.
P. Vladimír Vaško sa informoval, či niekto prejavil záujem o prenájom budovy ZŠ. Starosta
uviedol, že školu obhliadli pracovníčky realitnej kancelárie, ktoré mali navrhnúť, na čo by sa

budova hodila, doteraz sme návrh nedostali a taktiež si budovu pozrel pán, ktorý mal záujem
v budove zriadiť penzión pre dôchodcov.
P. starosta ďalej uviedol, že platí uznesenie, že ak sa rodičia do 2 rokov rozhodnú, že svoje
deti dajú do našej školy a bude ich dostatočný počet, škola bude znovu otvorená.
Vedľajšie budovy na školskom dvore sú plné neporiadku a preto budú objednané kontajnery
a odpad bude z nich vyvezený.
P. Vladimír Gál – nebol na zasadnutí OZ, na ktorom sa rozhodlo o zamietnutí ponuky
spoločnosti Ecoled solutions vo veci prenájmu verejného osvetlenia a pýtal sa na dôvod a či
bola obci daná lepšia ponuka. Obec bude aj naďalej minimálne 500 eur ročne platiť za
údržbu.
P. Vaško uviedol, týchto led svietidiel nie je na západnom Slovensku ešte veľa
namontovaných, treba byť pri rozhodovaní opatrný a je toho názoru, že obec by mala
počkať.
P. starosta k tomu uviedol, že verejné osvetlenie v obci funguje, údržbu robí Jozef Šušel,
ktorému dal za úlohu zmapovať počet 240 W svietidiel s najvyššou spotrebou a tieto sa budú
postupne vymieňať za úsporné.
P. Adámek znovu upozornil, že posledné svietidlo na Majcichovskej ulici je pri dome p. Oľgy
Hlinkovej a navrhol, aby občania v rámci promptnosti, poruchy nahlasovali priamo p. Šušlovi.
P. starosta uviedol, že p. Šušel by mal 2 x do mesiaca urobiť obhliadku a zistené poruchy
odstrániť.
10) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov a občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani
pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : ..................................................
Emanuel Adámek
.....................................................
Ing. Mária Bauerová

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

