Z á p i s n i c a č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 12. mája
2014 zasadačke obecného úradu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 5 z 5 poslancov OZ (E. Adámek, F. Brímus, Ing. Bauerová, V. Gál, V. Vaško)

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Záverečného účtu obce Opoj za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečného účtu obce Opoj
Správa o vykonaných kontrolách hlav. kontrolórky za január-apríl 2014
Informácia o výške platu starostu obce v roku 2014
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. Pozmeňujúce návrhy neboli predložené. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov p. Emanuela Adámka a p. Vladimíra Vašku.
U z n e s e n i e č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
program dnešného Obecného zastupiteľstva tak, ako bol uvedený na pozvánkach.
Hlasovanie : za 5 , proti 0 , zdržal sa 0

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. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh Záverečného účtu obce Opoj za rok 2013
Starosta obce uviedol, že návrh záverečného účtu bol zverejnený po dobu 15 dní pred
konaním obecného zastupiteľstva a to tak, že bol vyložený vo vitrínke pred obecným
úradom a zverejnený na webovej stránke obce. Taktiež návrh obdržali poslanci spolu
s pozvánkou na dnešné zasadnutie a tak ich vyzval, aby sa k nemu vyjadrili. Z radov
občanov sme neobdržali žiadnu pripomienku.
P. Gál sa informoval na výdavok vo výške 475,- € v podprograme 8.5. Celoobecný
vodovod. Zodpovedal mu starosta, že sa jedná o vyrezanie cesty , výkop a pretláčacie
práce pre štyri rodinné domy pri potoku.
P. Adámek – bol sa pozrieť v Sihoti, Vodohospodárske stavby tam navozili stovky ton
odpadovej zeminy a informoval sa, akú protihodnotu nám za to poskytli. Starosta
uviedol, že firma pre nás zrealizovala vodovod pre spomínané štyri rodinné domy
v hodnote cca 2.000,- €. Starosta k tomu ešte povedal, že môžeme z dnešného zasadnutia
zaslať Vodohospodárskym stavbám výpis s tým, že sa dohodneme na obhliadke
a niektoré sporné veci si vysvetlíme. S tým poslanci súhlasili.
P. Gál sa ďalej informoval na údržbu MŠ – toto mu zodpovedala prítomná riaditeľka MŠ
p. Hudeková Cehláriková a pozvala poslancov na obhliadku materskej školy po
rekonštrukcii interiéru. Zároveň ich p. riaditeľka informovala o krádeži notebooku.
P. Gál sa pýtal na položku 635004 vo výške 1.661,- € v podprograme 8.3. Bývanie
a občianska vybavenosť. Zodpovedala mu pracovníčka p. Zlatohlávková, že sa jednalo
o výmenu plynového kotla v nájomnom dome.
Keďže nikto nemal k záverečnému účtu viac žiadne pripomienky, dal starosta hlasovať.
U z n e s e n i e č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
- Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad
- použitie prebytku vo výške 15.168,06 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) a § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších na tvorbu
rezervného fondu
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0

4) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Opoj za rok 2013
Stanovisko hlavnej kontrolórky obdržali poslanci spolu s pozvánkou a preto ich starosta
pýtal, či majú k nemu nejaké pripomienky. Pripomienky neboli vznesené žiadne.
U z n e s e n i e č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Opoj za rok 2013
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
5) Správa o vykonaných kontrolách HK za január – apríl 2014
Správa bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Poslanci sa s ňou oboznámili a nemali
k nej žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky p. Imeldy Rakúsovej za obdobie
január – apríl 2014.
Hlasovanie : za 5, proti 0 , zdržal sa 0
6) Informácia o výške platu starostu obce v roku 2014
Starosta informoval poslancov, že v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je potrebné raz ročne
prerokovať plat starostu. Výška platu je stanovená ako násobok priemerného platu
v hospodárstve za predchádzajúci rok (v roku 2013 je 824,- €) a koeficientu, ktorý závisí od
veľkosti obce (Opoj – rozpätie od 500 – 1000 obyvateľov – koeficient 1,65). Teda základný plat
starostu obce Opoj v roku 2014 je 1.360,- €.
Poslanci v zmysle § 4 ods. 2 zvýšenie platu pre starostu nenavrhli.
U z n e s e n i e č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
b e r i e n a v e d o m i e,
že výška platu starostu obce p. Matúša v roku 2014 bude 1.360,- €.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
7) Rôzne
Starosta obce informoval, že v zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov
do samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov je potrebné, aby obecný úrad v lehote 65
dní pred konaním volieb zverejnil údaje o počte volebných obvodov a počte poslancov obecného
zastupiteľstva v nasledujúcom volebnom období. V tomto volebnom období sme mali 5
poslancov a starosta uviedol, že zákon o obecnom zriadení stanovuje v obci s počtom obyvateľov
medzi 501 – 1000 päť až sedem poslancov a v obci s počtom obyvateľov 1001 – 3000 sedem až
deväť poslancov.
Keďže je predpoklad, že v obci počet obyvateľov v nasledujúcom volebnom období prekročí
tisícku navrhol, aby bolo v komunálnych voľbách volených 7 poslancov. Poslanci s návrhom

súhlasili. Na najbližšom zasadnutí bude ešte potrebné určiť rozsah pracovného úväzku pre
novozvoleného starostu obce.
U z n e s e n i e č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov pre volebné obdobie 2014-2018 pre obec Opoj jeden
volebný obvod a
u r č u je
v zmysle v zmysle § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí a
§ 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov pre
nadchádzajúce volebné obdobie
pre obec Opoj 7 (sedem) poslancom obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
P. starosta uviedol, že ho oslovila konzultačná firma AE konzultanti, ktorá poskytuje
konzultačnú a poradenskú činnosť o.i. aj v modernizácii verejného osvetlenia, pričom pre obce
vykonáva orientáciu v ponukách, navrhne riešenie prispôsobené technickým a finančným
možnostiam obce, zabezpečí projektovú dokumentáciu na modernizáciu VO, navrhne vhodný
spôsob financovania investície z úspor na prevádzkových nákladoch a pripraví pre obec verejné
obstarávanie. Potom vyzval zástupcov spoločnosti, aby prezentovali poslancom svoju ponuku.
Tí poslancom odprezentovali obchodný model overený v praxi s tým, že celý proces prípravy
investície – modernizácie VO ich firma preberá na svoje plecia aj s rizikami. Firma dá urobiť
audit VO, navrhne sa odborný tím zo zástupcov obce a konzultačnej firmy, zástupcovia obce
predložia svoje podmienky a firma vykoná všetky úkony až po vyhlásenie verejného
obstarávania. Všetky náklady spojené s týmto procesom sa prenášajú na víťaza verejného
obstarávania.
P. Brímus mal pripomienku, že podobný produkt poskytujú obciam aj Slovenské elektrárne, na
čo zástupcovia firmy uviedli, že áno, je to pravda, avšak SE používajú drahú technológiu (LED
svietidlá z Talianska). Západoslovenská energetika má realizačnú firmu Enermont, ktorá už
viacerým obciam, po víťazstve vo verejnom obstarávaní, LED osvetlenie realizovala.
Ing. Bauerová sa informovala, že či sa bude nové svietidlo montovať na každý stĺp, keďže
v prezentácii odznelo, že v súčasnosti máme svietidlo na každom druhom stĺpe. Zástupca firmy
uviedol, že to bude zrejmé až po vykonaní auditu verejného osvetlenia, avšak už teraz je isté, že
bude potrebné svietidlá v určitých úsekoch doplniť.
P. Gál sa informoval, ako je projekt ošetrený proti mechanickému poškodeniu svietidiel.
Zástupca firmy uviedol, že svietidlo bude vymenené na náklady obce, ak však bude VO poistené
proti vandalizmu, poisťovňa obci náklady uhradí za predpokladu, že obec podá na vandala
trestné oznámenie.
Poslanci sa dohodli, že navštívia obec Dechtice, kde bola realizácia modernizácie VO
uskutočnená a potom sa dohodnú, či obec Opoj na tento projekt pristúpi. Poslanci obdržali od
konzultačnej firmy podklady.
P. starosta predložil poslancom žiadosť p. Zuzany Cíferskej z Opoja o prenájom budovy bývalej
základnej školy, ktorej by mala menovaná zriadiť zariadenie pre deti vo veku od 1 do 3 rokov.

Zároveň uviedol, že do 09/2014 je platné uznesenie OZ č. 6/2012 zo dňa 27.2.2012, že pokiaľ
bude v obci zo strany rodičov záujem, Základná škola v Opoji bude znovu otvorená.
Potom starosta uviedol, že v škole je jeden elektromer i plynomer a preto by nebolo dobré, aby
mala viacerých nájomníkov, k čomu sa p. Cíferská vyjadrila, že nemá námietky voči prenájmu
celej budovy. P. Adámek sa informoval, či plánuje robiť v škole nejaké úpravy. P. Cíferská
odpovedala, že stavebné určite nie, avšak dvor by potreboval údržbu.
Ing. Bauerová uviedla, že rodičia za 2 roky o znovuotvorenie školy záujem neprejavili a tak
s prenájmom súlasí. P. Cíferská k tomu povedala, že v dnešnej dobe rodičia investujú do
vzdelania svojich detí a dať deti do malotriedky so zlúčenými ročníkmi by bol krok vzad. Potom
p. Cíferská porovnala náklady na prevádzku školy v roku 2012, kedy bola ešte pol roka
prevádzka a rok 2013, kedy sa uhrádzali len udržiavacie poplatky.
P. starosta na to uviedol, že nebudeme vychádzať z týchto nákladov, ale OZ stanoví cenu za 1m
prenajatej podlahovej plochy. Zároveň uviedol, že v škole sa nachádza ešte inventár školy a preto
by chcel, aby sa v zadnej časti 2-3 miestnosti neprenajali a všetky veci by sa v nich uskladnili.
P. Bauerová sa informovala, či má vyriešené stravovanie detí v zariadení. P. Cíferská uviedla, že
možno by to bolo zaujímavé aj pre ŠJ pri MŠ, aby stravu varili aj pre ich zariadenie, prípadne
zvolí iný spôsob. P. starosta uviedol, že ak by mala byť strava dovážaná zo ŠJ pri MŠ, musí toto
prejednať s vedúcou ŠJ p. Barincovou.
P. Brímus uviedol, že už teraz je jasné, že škola sa od septembra neotvorí a preto nie je problém
budovu prenajať. Uznesenie z roku 2012 od septembra stráca účinnosť a preto nie je potrebné
ho rušiť.
Starosta debatu uzavrel s tým, že obec dá vypracovať nájomnú zmluvu, kde budú stanovené pre
p. Cíferskú presné podmienky a cena prenájmu, a ak s tým bude súhlasiť, môže byť zmluva
uzavretá.
Starosta ďalej informoval poslancov, že nový stavebník, ktorý bude stavať dom v stavebnom
obvode za záhradou p. Drozdovej si chce inžinierske siete riešiť formou prípojok z hlavnej cesty
a chce si urobiť v strede prístupovej cestičky šachty. Uviedol, že on s týmto nesúhlasí, pretože ak
by ďalší stavebník urobil to isté, znovu by cestičku rozkopával a preto bude rokovať s vedením
a.s. TAVOS, aby do uličky v dĺžke cca 30 bm potiahli kanalizáciu aj vodovod a stavebníci si
napojenie stavieb môžu riešiť prípojkami na svojich pozemkoch.
Starosta predložil žiadosti Miroslava Kubova - Potraviny č. súp. 3 a firmy Sezaland – Central
klub č. súp. 2 ohľadom schválenia otváracích hodín. Keďže navrhnuté otváracie hodiny sú
v súlade s prijatým VZN č. 1/2008 o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
na území obce Opoj, poslanci k otváracím hodinám nemali námietky.
U z n e s e n i e č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
predložené otváracie hodiny v prevádzkach :
- Miroslav Kubov, Potraviny č. súp. 3
- Central Klub, Opoj č. 2
Hlasovanie : za 5, proti 0, zdržal sa 0
Starosta informoval, že v piatok 16.5.2014 sa bude konať v Hlohovci prezentácia regiónu
Dudváh a v piatok, 23.5.2014 v Trnave, na ktoré poslancov pozval. Uviedol, že v dňoch 14.-16.5.

bude na konferencii v Záhrebe a od 19. 5. – 9.6. pôjde do kúpeľov Bojnice na liečebný pobyt
a preto ho na uvedených prezentáciách zastúpi p. Ing. Bauerová.
8) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Dušan Kudláč mal dopyt, čo bude obec robiť s cestou v dolnej časti (Budín), pretože tam stojí
voda a po tom, čo dala nájomníčka bývalej stolárskej dielne naviezť na príjazdovú cestu k dielni
asfaltovú drť, všetka dažďová voda im stojí pred domom. Starosta uviedol, že obec na novú cestu
nemá peniaze, avšak po dokončení vodovodu by mala byť priorita rekonštrukcia miestnych
komunikácií a rigolov. Starosta uviedol, že chybou je aj to, že občania si pred domami zaviezli
priekopy. P. Brímus na to reagoval, že aj keď obec nemá finančné prostriedky, mohlo by sa
urobiť aspoň dočasne menej nákladné riešenie a to vykopať ryhu a zaviezť kamenivom
a vytvoriť tzv. trativod.
P. Dušan Kudláč mal pripomienku, aby chodníky kopali nezamestnaní v obci.
P. Anton Kudláč uviedol, že v hornej časti pri dome R. Molnára sa neurobil priepust, aby voda
odtekala, načo starosta reagoval, že tambývajúci občania dali prísľub, že si ho svojpomocne
vyčistia, čo sa nestalo.
Ďalej p. Anton Kudláč uviedol, že už minule pripomienkoval, aby sa reklamovali polámané
obruby pri kanalizačných šachtách po realizácii vodovodu a doteraz opravené neboli.
P. Gál kritizoval zle výškovo osadené vodovodné ventily, ktoré sú zaasfaltované v krajnici cesty,
tieto sa tiež mali reklamovať, pretože záruka na stavbu plynie a keď sa to teraz neodstráni, v
budúcnosti sa to už odstraňovať nebude.
P. starosta k tomu uviedol, že keď si pozveme zástupcov Vohopospodárskych stavieb,
dodávateľa obecného vodovodu, poukážeme aj na tieto nedostatky.
P. Veronika Polakovičová sa informovala, kedy obec osadí k detskému ihrisku v parku stĺp
s verejným osvetlením a konštatovala, že obec by mohla zodpovednejšie pristupovať k týmto
veciam.
Starosta uviedol, že obec čaká na to, kým rodičia jamu na stĺp vykopú, ako sľúbili a obec
zabezpečí zabetónovanie stĺpa a údržbár VO p. Jozef Šušel ho napojí na verejné osvetlenie. P.
Polakovičová na to uviedla, že rodičia kopať jamu odmietli s tým, že starosta dal vypilovať agát,
ktorý im prisľúbil na výrobu detských preliezok. P. Gál apeloval, že keďže je detské ihrisko na 99
% hotové, aby si rodičia so starostom našli spoločnú reč a ihrisko sa dokončilo.
P. starosta uviedol, že obecný úrad má len jedného údržbára a ten celú sezónu kosí. Môže zadať
p. Šušlovi, aby jamu na osadenie stĺpa vyvŕtal a stĺp zabetónoval. Poslanci žiadali, aby od p. Šušla
zistil cenu dopredu. Ohľadom detského ihriska prebehla búrlivá debata.
P. Adámek sa informoval, či starosta dal do obchodného vestníka inzerát na vybudovanie
chodníka. Starosta uviedol že nie, lebo aj tak nemáme v rozpočte finančné prostriedky na
realizáciu tohto chodník.
Cenová ponuka od spoločnosti CS Trnava za vybudovanie chodníka v dĺžke 22 bm je 18,5 tis. €
a poslanci žiadali, aby dal starosta vypracovať cenovú ponuku od viacerých firiem.
P. Gál uviedol, že v minulosti bolo v rozpočte vyčlenených 500 tis. Sk na výkup pozemkov na
ihrisku, toto sa neurobilo a teraz majiteľ p. Dóka si chce svoj pozemok na ihrisku oplotiť. Keby
sme mali ihrisko majetko-právne vysporiadané, mohli sme žiadať o dotáciu z eurofondov na
vybudovanie športového areálu.

P. Polakovičová sa informovala, či je doriešené zamykanie detského ihriska. Starosta uviedol, že
ešte nehovoril s p. Kubovovou.
P. Gál – rozprával sa s prevádzkovateľmi pohostinstva a tí mu povedali, že starosta vedel 2
týždne pred prvým májom, že pohostinstvo nebude otvorené a preto mala obec zabezpečiť
oslavy 1. mája.
Starosta k tomu uviedol, že obec to nikdy neorganizovala a poslanci na tieto oslavy nevyčlenili
v rozpočte finančné prostriedky.
P. Adámek uviedol, že pri motoreste Eso je stále smerová tabuľa na obec Majcichov a p. Gál
povedal, že aj v dolnej časti obce by mohli byť osadené tabule označujúce začiatok a koniec obce,
pretože autá prichádzajúce z účelovej komunikácie nespomalia a veľkou rýchlosťou pokračujú
v jazde aj po obci. Starosta uviedol, že osadenie tabúľ nám nevyplýva zo zákona a len samotná
tabuľa nie je zárukou, že vodiči budú dodržiavať rýchlosť 50 km/h.
9) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani
pripomienky, poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

..........................................
Adámek Emanuel
...........................................
Vladimír Vaško

Zapísala : Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

