Z á p i s n i c a č. 1
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 5. marca 2013
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 koncepcie zápisu do obecnej kroniky za rok 2011
Správa o kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra za rok 2012
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 piati poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanec p. Brímus mal k programu návrh, či nemôže byť do programu zaradený
ďalší bod – chov a držanie nebezpečných psov. Starosta k tomu uviedol, že tento bod môže
byť prerokovaný v rámci bodu „Rôzne“. Iné pozmeňujúce návrhy neboli predložené. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov p. Emanuela Adámka a Ing. Máriu Bauerovú.
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. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh koncepcie zápisu do obecnej kroniky za rok 2011
Koncepciu zápisu do obecnej kroniky za rok 2011 predložila kronikárka obce p. Janka
Dvoráková. V prvej časti priblížila kultúrno-spoločenské dianie v obci, spomenula kultúrne
akcie, ktoré v roku 2011 prebehli v obci. Bola spomenutá aj mimoriadna udalosť, kedy bol
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vrtuľníkom záchranárskej služby prevezený do nemocnice obarený Filipko Mikuláš. Ďalej
bola v kronike zachytená činnosť organizácií, pôsobiacich v obci :
- Poľovnícke združenie Vlčkovce – Opoj – okrem bežnej činnosti PO aj úspech psa člena PZ p.
Polakoviča v oblasti poľovníckej kynológie,
TJ Družstevník Opoj – umiestnenie A-mužstva a dorastencov v tabuľke, údržbárske práce na
budove šatní TJ
ZO chovateľov poštových holubov – v roku 2011 pribudli 3 noví chovatelia, 10. výročie
založenia ZO, výpočet úspechov poštových holubov na pretekoch
- úspechy plavkyne Barbory Bartovičovej, ktorá v roku 2011 sa stala majsterkou Slovenska
v kategórii do 13 rokov
- Materská škola – v roku 2011 MŠ navštevovalo 29 detí, spomenuté boli akcie, ktorých sa
deti MŠ zúčastnili a ktoré pripravili pre svojich rodičov i občanov
- Základná škola – pri zápise udalostí bolo o.i. spomenuté, že na šk. rok 2011/2012 už rodičia
nezapísali do 1. ročníka ani jedného prváka a v tomto šk. roku bude v škole 9 žiakov v 2. a 3.
ročníku
- súbor Opojčanka – v kronike boli zapísané všetky akcie, na ktorých súbor vystupoval v obci
Opoj, ako aj v okolitých obciach, či na rôznych hudobných slávnostiach.
P. Gál mal k zápisu pripomienku a to, aby sa do kroniky zapísalo, že aj v roku 2011 v obci
pretrvával zápach z Farmy Majcichov a.s., farma Vlčkovce a taktiež, že napriek prílevu
obyvateľov do obce, ktorí sa nasťahovali do bytoviek, alebo aj do rodinných domov sa počet
obyvateľov značne nezvýšil, pretože veľa z nich sa neprihlásilo do obce na trvalý pobyt.
U z n e s e n i e č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
koncepciu zápisu do obecnej kroniky za rok 2011 tak ako bola predložená,
doplnená o pripomienku, týkajúcu sa pretrvávajúceho zápachu v obci a
nízkej úrovni prihlasovania sa novoprisťahovaných obyvateľov na trvalý pobyt.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Opoj za rok 2012
Správa bola poslancom zaslaná spolu s pozvánkou a preto starosta vyzval poslancov, či
majú k správe nejaké pripomienky.
P. Adámek sa informoval, či zistené závady sú závažnejšieho charakteru. P. kontrolórka
uviedla, že sa v prevažnej miere jedná a menej podstatné pochybenia, ktoré sa po
upozornení zväčša odstránili, ale najväčšie nedostatky v účtovníctve stále pretrvávajú v TJ
Opoj, kde sa nevedie peňažný denník a pokladničná kniha. Ku kontrole použitia dotácie od
obce jej boli predložené iba účtovné doklady, z ktorých niektoré nespĺňali potrebné
náležitosti.
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P. starosta na to uviedol, že v tomto roku, keďže TJ nemá pokladníka, bude TJ predkladať
všetky výdavkové doklady na obecný úrad a účtovníčka bude robiť ich úhrady až do výšky
schválenej dotácie, t.j. 5.000,- €. Je to riešenie, ktorým by sa mal tento problém odbúrať.
U z n e s e n i e č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Opoj za rok 2012
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Rôzne
Starosta obce predložil poslancom :
- na šatniach TJ začala zatekať strecha, bol to pozrieť klampiar M. Zlatohlávek a dohodli sa, že
strechu opraví s takým materiálom, ktorý vydrží min. 2-3 roky a potom by sa mala urobiť
dôkladnejšia rekonštrukcia strechy. Pri návšteve šatní zistil, že steny sú sčerneté, na plastové
okná boli namontované ochranné mreže a tým sa zabránilo odtekaniu vody cez odtokové
žľaby a preto sa bude musieť medzi okenný rám a mrežu namontovať matica, aby vznikla
medzera, cez ktorú bude voda odtekať. Starosta uviedol, že oslovil maliara p. Karela
z Dolných Lovčíc a ten po rekonštrukcii strechy vymaľuje interiér šatní.
P. Gál sa na margo čiernych stien v šatniach vyjadril, že klub šetrí na plyne, napr. v nedeľu je
prípravný zápas, hospodár na chvíľu zapne gamatky, chlapci sa po zápase osprchujú, šatne sa
zatvoria a z dôvodu chladu a vlhkosti v budove vznikajú plesne.
Starosta k tomu uviedol, že vedenie TJ musí na deti a mládež apelovať a viesť ich k tomu, aby
interiér i exteriér šatní neničili a taktiež i okolie a ak sa ich prístup nezmení, bude sa brána
na ihrisku zamykať. TJ môže napísať reláciu do MR a aj touto cestou robiť osvetu.
Starosta ďalej uviedol, že taktiež v parku – lavičky sú zničené, občania sa sťažujú na
vandalizmus na cintoríne.
- pozve p. Sedláka a dohodnú sa, za akých podmienok bude užívať pozemok vo vlastníctve
obce o výmere 186 m², ktorý je t.č. súčasťou záhrady za pohostinstvom. Ak sa na užívaní
nedohodnú, obec svoj pozemok ohradí. To isté platí aj pre p. Junasa, po zameraní
uzatvoríme nájomnú zmluvu s tým, že ak by po tomto pozemku viedla cesta k novému
stavebnému obvodu, bude povinný bez nároku na akúkoľvek náhradu pozemok obci vydať.
- informoval poslancov, že obec prehrala súd s Dr. Šlégerovou. Súd konštatoval, že ZŠ bola
súčasťou obce a teda výpoveď riaditeľke daná v zmysle § 63 odst. a) ZP (zrušenie
zamestnávateľa alebo jeho časti) je neplatná. Súd nás zaviazal uhradiť súdne poplatky vo
výške 99,50 a náhradu trov právneho zastúpenia navrhovateľovi vo výške 534,94 €.
Tieto výdavky boli dnes uhradené. Okrem toho po komunikácii s právnym zástupcom Dr.
Šlégerovej budeme musieť menovanej uhradiť odstupné vo výške 1.300,- €. Ak túto čiastku
menovanej neuhradíme na základe Dohody o urovnaní, Dr. Šlégerová znovu podá žalobu na
súd a keďže súd uznal, že výpoveď bola neplatná, je viac ako pravdepodobné, že súd by sme
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opäť prehrali a obec by okrem odstupného musela uhradiť znovu aj súdne poplatky
a náhradu trov právneho zastupovania.
Ďalej p. starosta požiadal poslancov, aby porozmýšľali nad účelom využitia budovy bývalej
základnej školy.
6) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Adámek – rozprával sa s p. Mariánom Šipkom a ten mu povedal, že pred rokom si dal na
OZ žiadosť o refundáciu nákladov za vybudovanie chodníka pred svojím rodinným domom
a doteraz mu z OcÚ neprišla odpoveď. P. starosta na to reagoval, že p. Šipka bol na
zasadnutí, na ktorom sa jeho žiadosť prejednávala a na zasadnutí bolo jasne povedané, že ak
si viacerí občania vybudujú chodníky pred domami a chodník bude slúžiť občanom, tak obec
určí nejakú priemernú cenu za m² chodníka a takto budú náklady občanom preplatené.
Vybudovanie chodníka pred jedným domom situáciu nerieši. Keďže bol p. Šipka na zasadnutí
prítomný, starosta mal pocit, že nie je potrebné mu list s týmto vyjadrením zasielať.
Ďalej p. Adámek mal pripomienku ohľadom nadzemných hydrantov pri dome č. 125 a 218,
ktoré sú osadené v krajnici štátnej cesty, čo môže byť v prípade kolízie s autom nebezpečné.
Starosta k tomu uviedol, že dodávateľ stavby hydrant osadil v súlade s projektovou
dokumentáciou, avšak môže sa opýtať, či by sa hydranty nedali premiestniť do zeleného
pásu k chodníku.
P. Adámek sa informoval, aká je situácia so smetiskom. P. starosta uviedol, že bol na
rokovaní spolu s vlčkovským starostom Ing. Dobrovodským na Obvodnom úrade životného
prostredia v Trnave. Tam sa dohodli, že bude podané trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa ohľadom vývozu odpadu. Starostovia dotknutých obcí a Ing. Adamčík z ObÚŽP boli
na výsluchu na OO PZ v Zavare, kde podali vyjadrenie k smetisku. T.č. bolo vyšetrovanie
ukončené, páchateľ zistený nebol a teraz je na rade ObÚŽP, aby nariadil vlastníkovi pozemku
– obci Vlčkovce, aby odpad odstránil.
P. Gál sa vyjadril, že medzi Opojom a Vlčkovcami je papierová vojna, ale „čierneho Petra“
drží v rukách Opoj, pretože vstup do obce hyzdí kopa odpadu a on sa za to hanbí a preto
žiada, aby Opoj odstránil odpad a nečakalo sa, ako rozhodne životné prostredie. To sa môže
naťahovať roky. P. Gál poukázal, že v minulých rokoch obec vyberala poplatky za uloženie
odpadu na smetisko a preto by sme ho teraz mali dať vyviezť a upravený pozemok odovzdať
obci Vlčkovce, aby sa predišlo nejakým nedorozumeniam kvôli smetisku so susednou obcou.
P. Brímus – priklonil sa k názoru p. starostu, pretože problémy so smetiskom pretrvávajú 10
– 15 rokov, situácia bývala ešte horšia, má o tom fotodokumentáciu a môže sa stať, že ak
teraz odpad odstránime, budú to vlčkovania žiadať aj v budúcnosti s odôvodnením, že ho
tam navozili občania Opoja.
P. starosta uviedol, že hranica medzi opojským a vlčkovským katastrom nebola vytýčená a
ani nemá k dispozícii geometrický plán.
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P. Brímus – minulý týždeň sa stal v obci prípad, že pes pohrýzol občana. Jednalo sa o psa
plemena pitbul, ktorý napadol psa iného občana a keď ho majiteľ bránil, tak ho pohrýzol do
ruky. Pes, ktorý napadne človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný je
nebezpečný pes a toho treba evidovať. Napadnutý občan sa vyjadril, že nevie, kto je
majiteľom psa, ktorý ho napadol. Starosta k tomu uviedol, že pri platení dane za psa bude
pracovníčka evidovať plemená psov. Keďže napadnutý občan si nepodal sťažnosť, obec nemá
čo riešiť.
P. starosta uviedol, že upozorní p. Palečku, ktorý parkuje kamión cez cestu pred svojím
domom, aby priestranstvo dal do pôvodného stavu. P. Lopatka tam tiež parkuje autobus
SAD, ponúkol mu možnosť parkovať pri hostinci alebo vo dvore základnej školy, ale tento to
zatiaľ odmietol. Asi pred 2 mesiacmi boli občania – pp. Palečka, Zlatohlávek i Lopatka
vyzvaní, aby svoje služobné vozidlá (2 kamióny a 1 autobus) neparkovali pri záhrade domu č.
súp. 143.
P. Adámek sa informoval, či by detské ihrisko pri MŠ nemohli využívať aj mamičky s deťmi na
materskej dovolenke. Starosta sa k tomu vyjadril, že hmotnú zodpovednosť za ihrisko má
riaditeľka škôlky a preto tieto veci treba dohodnúť s ňou. Ďalej starosta navrhol, aby si
rodičia s deťmi urobili brigádu na detskom ihrisku v parku a tam sa môžu schádzať bez
obmedzení.
P. Brímus poukázal, že potok Dudváh pretekajúci cez zastavanú časť obce podmýva cestu
a žiadal, aby sa s tým niečo urobilo. Starosta uviedol, že vyvolá jednanie s Povodím Váhu
ohľadom úpravy koryta v tejto časti obce.
P. Adámek – pri zimnej údržbe miestnych komunikácií cestári radlicou rozbili kanalizačnú
šachtu pri štátnej ceste na majcichovskej ulici, treba to ohlásiť, pripojil sa p. Gál, aby cestári
odstránili torzá čerešní pri štátnej ceste smerom na Trnavu a p. Brímus, aby ich starosta
požiadal o opravu výtlkov na štátnej ceste.
P. Brímus – sa informoval, ako je to s povinnosťou kompostovania. Starosta uviedol, že
občania majú svoje domáce kompostárne, príp. kútiky v záhradách, kde biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad vo veľkej miere kompostujú. V prípade potreby nebude
problém dokázať, že viac ako 50% obyvateľov obce zelený odpad kompostuje.
P. Gál – upozornil, že miestny rozhlas hraje príliš hlasno a informoval sa, prečo sa na fašiangy
nekonalo „Pochovávanie basy“. Starosta uviedol, že v rozhlas trochu stlmíme a na konanie
basy sme vytvorili podmienky, členovia súboru Opojčanka nacvičili nový program a nakoniec
sa rozhodli, že v Opoji nevystúpia.
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7) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : ............................................
Emanuel Adámek

Starosta obce :
Alojz Matúš

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

Zapísala : Zlatohlávková
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