Z á p i s n i c a č. 3
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 12. augusta 2014
zasadačke obecného úradu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní : 4 z 5 poslancov OZ (E. Adámek, F. Brímus, V. Gál, V. Vaško)
Ospravedlnení : 1 (Ing. Bauerová)

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh Plnenia rozpočtu obce Opoj k 30.6.201
Schválenie pracovného úväzku starostu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Rozpočtové opatrenia č. 1 – 4/2014
Rozdelenie dotácií pre organizácie na rok 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 štyria poslanci OZ a Ing. Bauerová sa z dôvodu náhlych
rodinných problémov ospravedlnila, 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. Františka Brímusa a p. Vladimíra Vašku.
U z n e s e n i e č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
program dnešného Obecného zastupiteľstva tak, ako bol uvedený na pozvánkach.
Hlasovanie : za 4 , 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. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh Plnenia rozpočtu obce Opoj k 30.6.2014
Starosta uviedol, že poslanci obdržali písomnú správu o plnení rozpočtu spolu
s pozvánkou a vyzval ich, aby sa k správe vyjadrili. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu obce Opoj k 30.6.2014
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
4) Schválenie pracovného úväzku starostu obce
Starosta uviedol, že na poslednom zasadnutí OZ dňa 12.5.2014 OZ schválilo, že pre
nasledujúce volebné obdobie sa bude voliť 7 poslancov a v obci Opoj bude jeden volebný
obvod. Teraz je potrebné stanoviť pracovný úväzok pre starostu a zároveň navrhol, aby plný
úväzok pre starostu zostal zachovaný, už i vzhľadom na rozširovanie obce a priaznivý
demografický vývoj.
Poslanci so zachovaním úväzku súhlasili.
U z n e s e n i e č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
pre starostu obce, zvoleného na volebné obdobie 2014-2018, v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona o obecnom zriadení 100 %-ný pracovný úväzok.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Plán kontrolnej činnosti obdržali poslanci spolu s pozvánkou a preto ich starosta vyzval,
aby sa k nemu vyjadrili. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0

6) Rozpočtové opatrenia č. 1-4/2014
Rozpočtové opatrenia obdržali poslanci spolu s pozvánkou, aby mali čas na preštudovanie
materiálu. Starosta ich vyzval, aby predložili svoje pripomienky.
P. Brímus – presun finančných prostriedkov na kúpu notebooku do MŠ – informoval sa, či
mala p. riaditeľka podpísanú hmotnú zodpovednosť za hnuteľný majetok, teda aj za
ukradnutý notebook a p. Vaško sa pýtal, či nemala poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone povolania.
P. starosta k tomu uviedol, že keďže nebola prekonaná žiadna prekážka, Komunálna
poisťovňa nám poistnú udalosť neuznala. P. Gál doplnil, že každý zamestnanec je hmotne
zodpovedný za zverené prostriedky a či to nebude precedens, že keď sa teraz ukradnutý
notebook p. riaditeľke nezosobnil, nabudúce, keď niekto koscovi ukradne napr. kosačku,
taktiež sa mu nič nestane a obec zakúpi novú, tak ako sa to stalo v prípade MŠ.
P. Gál sa informoval, prečo sa navýšil v MŠ rozpočet na všeobecný materiál. Zodpovedala p.
Zlatohlávková, že keďže je v MŠ nárast detí, museli sa dokúpiť lehátka a posteľná bielizeň.
Viac pripomienok nebolo.
U z n e s e n i e č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
- rozpočtové opatrenie č. 1 – dotácia zo ŠR na voľby – príjmy aj výdavky boli navýšené
o 1.795,- €
- rozpočtové opatrenie č. 2 – dotácia zo ŠR na činnosť komisie ROEP a sponzorský
príspevok od Ing. Frolkoviča – príjmy aj výdavky boli navýšené o 505,- €
- rozpočtové opatrenie č. 3 – presuny vo výdavkových položkách vo funkčnej klasifikácii
09 111 (MŠ)-výška výdavkov nebola zmenená
- rozpočtové opatrenie č. 4 – navýšenie príjmov – položky 133006 – daň za ubytovanie
a 312007 – transfer z rozpočtu obce – príjmy i výdavky boli zvýšené o 2.450,- €.
Rozpočtovými opatreniami č. 1-4/2014 boli celkové príjmy i výdavky zvýšené o 4.750,- €.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
7) Rozdelenie dotácií pre organizácie na rok 2014
P. starosta uviedol, že v rozpočte na rok 2014 je na položke 642001 – dotácie čiastka 800,€, ktorú je potrebné rozdeliť pre žiadateľov a navrhol pre ZO CHPH – 100,- €, PZ VlčkovceOpoj – 250,- € a pre ZO JDS 150,- Opojčanku 150,- € a Senior Klub – 150,- €. Poslanci
s rozdelením súhlasili.
U z n e s e n i e č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s rozdelením dotácie vo výške 800,- € pre jednotlivých žiadateľov nasledovne :
ZO Chovateľov poštových holubov – 100,- €

SPZ – Poľovnícke združenie Vlčkovce Opoj – 250,- €
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Opoj – 150,- €
Folklórna spevácka skupina Opojčanka – 150,- €
Folklórny súbor Senior Klub – 150,- €
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
8) Rôzne
P. starosta predložil žiadosť prednostky Spoločného obecného úradu Ing. Nemčekovej, dať
v obecných zastupiteľstvách schváliť pristúpenie obce Horná Krupá do SOÚ. Poslanci nemali
námietky.
U z n e s e n i e č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s pristúpením obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Trnava.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
Dodatok č. 2 k VZN č. č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení na území obce Opoj s tým, že od rodičov inkasujeme príspevok za MŠ vo výške 15,€ raz za dva mesiace, pričom vo VZN je uvedené, že príspevok sa hradí mesačne. Preto
týmto dodatkom tento stav napravujeme.
U z n e s e n i e č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na
území obce Opoj
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
Plán odpadového hospodárstva – starosta informoval poslancov, že v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch mali obce povinnosť vypracovať POH a tento si dať v termíne do
7.7.2014 schváliť na OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, čo Opoj aj urobil. POH
vypracovala firma Envitop a cena za vypracovanie bola 168,- €.
P. Gál sa informoval, či bolo v miestnom rozhlase vyhlásené, že vo dvore KD je umiestnený
kontajner na drobný stavebný odpad pre občanov, pretože podľa vlastného zistenia, viacerí
občania o tejto možnosti nevedeli.
Ďalej p. Marián Bartoš poukázal na skládku odpadu na Pažiti pri potoku a žiada, aby sa
odstránila. P. Adámek sa informoval, či Vodohospodárske stavby uznali našu reklamáciu na
osadenie vodovodných ventilov. P. starosta uviedol, že si s riaditeľom prešli trasu a ten

konštatoval, že nie je vada, keď sú ventile osadené pod úrovňou terénu, je to lepšie, ako
keby mali byť osadené nad úrovňou. P. Gál na to uviedol, že dva ventile – pred domami č. 28
a 31 vyčnievajú nad terénom.
Ďalej sa p. Gál informoval, ako sa to doriešilo s vývozom odpadovej zeminy do Sihoti.
Starosta uviedol, že p. riaditeľ z Piešťan sa mu doteraz neozval a preto sa v tejto veci
nepokročilo, načo p. Gál zareagoval, že podá na firmu, ktorá vývoz uskutočnila, trestné
oznámenie.
P. Adámek – poukázal na vodovodnú šachtu pri dome p. Reitera, ktorá zasahuje do
prístupovej cesty. P. starosta na to uviedol, že v minulosti sa mu zaslal prípis, aby šachtu
odstránil, čo do dnešného dňa neurobil a momentálne sa uvažuje o spevnení a zvýšení
prístupovej cesty k domom pp. Reitera, Fuseka i Špánika s tým, že uvedená šachta by bola na
úrovni novej cesty, čím by sa odstránilo to, že t.č. šachta vyčnieva nad terénom. Potom p.
starosta navrhol, že sa Ing. Reiterovi zašle z dnešného zasadnutia výpis, aby šachtu preložil
na svoj pozemok.
P. starosta informoval, že stavba rodinného domu , ktorú realizuje p.Uhlík za záhradou p.
Drozdovej, bude napojená na obecný vodovod z hlavného potrubia prípojkou v dĺžke 66 bm
a vodomernú šachtu bude mať umiestnenú na vlastnom pozemku. TAVOS mu nedovolil dom
napojiť na obecnú kanalizáciu a trvá na tom, že na svojom pozemku si musí vybudovať
vlastnú žumpu. K tomu, aby v tejto lokalite TAVOS vybudoval kanalizáciu a vodovod žiadal,
aby obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečila vydanie stavebného
povolenia, napojenie tejto lokality na verejný vodovod a kanalizáciu by realizoval TAVOS, ale
až v roku 2015, nakoľko investičný plán na rok 2014 je zostavený. Starosta na tieto
podmienky TAVOS-u nepristúpil.
Farma Majcichov plánuje realizovať vo svojom areáli na farme Vlčkovce bioplynovú stanicu,
momentálne prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie a podľa informácií od Ing.
Tarabu, pravdepodobne im stavba nebude povolená a stavať by sa mala na majeri Malý háj.
Starosta informoval, že obyvatelia rakúskych bytoviek žiadajú zvýšiť počet smetných nádob,
tak im doporučil, aby začali viac separovať, príp. aby si zakúpili sami malé smetné nádoby
a zakupovali si na obecnom úrade nálepky.
Ďalej starosta informoval, že audítorka SKAU Ing. Marta Serenčéšová vykonala v mesiaci júl
2014 audit, ktorým overila správnosť účtovnej závierky za rok 2013 a v ktorej konštatovala,
že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Opoj.
P. starosta ďalej uviedol, že nájomná zmluva pre p. Cíferskú na prenájom budovy bývalej
školy bola vypracovaná. V zmluve bola stanovená cena prenájmu 3.000,- ročne za 190 m²
podlahovej plochy + platby energií a temperovanie v zimnom období. Doteraz nám ju

nevrátila podpísanú, ale rozprával sa s ňou, že ona čaká, či sa do jej škôlky prihlásia deti a ak
nie, pravdepodobne nebude mať o prenájom záujem.
P. Adámek sa ohradil, prečo podmienky prenájmu stanovoval starosta, keďže na poslednom
zasadnutí bolo povedané, že cenu za prenájom určia poslanci OZ.
P. Gál sa informoval na nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy Ing.
Frolkovičovi. Podľa jeho názoru, doba nájmu by už mala byť vypršaná a nie si je vedomý, že
by sa na OZ riešil prenájom obecnej pôdy.
P. Adámek požiadal kontrolórku p. Rakúsovú, aby preverila nájomnú zmluvu. 2014. Poslanci
s kontrolou súhlasili.
U z n e s e n i e č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
hlavnú kontrolórku p. Imeldu Rakúsovú, vykonať v termíne do 30.9.2014 kontrolu
nájomnej zmluvy na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy Ing. Frolkovičovi.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
P. Rakúsová pripomenula p. starostovi, že nebola prejednaná jej Správa o vykonaných
kontrolách za obdobie maj – jún 2014. Poslancom bola zaslaná a mali možnosť sa s ňou
oboznámiť. Pripomienky neboli žiadne.
U z n e s e n i e č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za máj – jún 2014.
Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 0
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Mgr. Bartovič – poukázal na slabú webovú stránku a na to, že na internete nie je uverejnená
zápisnica z posledného zasadnutia OZ (12.5.2014). Pracovníčka obce p. Zlatohlávková
uviedla, že o tom, že by zápisnica nebola zverejnená nevie, ale ak sa to stalo, tak
nedopatrením.
Po preverení bolo zistené, že zápisnica bola na internete zverejnená včas, ale nachádza sa na
druhej strane záložky Zápisnice OZ.
P. Brímus – do budúcnosti by sa malo uvažovať s výkopom rigolov a odvodnením dolnej časti
obce, pretože lejak minulý týždeň nám zaplavil celé cesty. Starosta uviedol, že začneme
pripravovať rozpočet na budúci rok a nejaká čiastka sa môže vyčleniť na obnovu rigolov.
P. Adámek sa informoval, či dal starosta vypracovať viac cenových ponúk na realizáciu
chodníka popri štátnej ceste, na čo starosta uviedol že nikto viac nedal ponuku. P. Adámek
zareagoval, že aká čiastka sa dá do rozpočtu, keď nevieme koľko bude chodník stať.

P. Dušan Kudláč – sa pýtal, kto dal nájomkyni – chovateľke psov súhlas na vyvezenie prístupu
k bývalej stolárskej dielni, keďže teraz po daždi všetka voda z Budína stojí pred ich domom,
cesta po kanalizácii klesá a cesta býva nepriechodná. P. starosta uviedol, že súhlas si
nepýtala, na prístupovú cestu dala vyviezť cca 2 -3 vlečky rezaného asfaltu, aby sa dažďová
voda nedostala na jej prenajatý pozemok.
P. Brímus – bol teraz 6 týždňov na PN a preto mal možnosť zistiť, aká hustá je premávka po
miestnej komunikácii, ktorá začína už v skorých ranných hodinách, už 8 rokov sa to rieši
a doteraz neboli prijaté žiadne účinné opatrenia na obmedzenie. Namontované spomaľovače
sa minuli účinku, jedine sa na ne sťažujú občania bývajúci v ich okolí. Dal návrh, aby sa pri
jeho dome osadila dopravná značka „Prejazd zakázaný“ po most cez Dudváh, dodržiavanie
tejto značky by bolo príslušníkmi PZ SR kontrolovateľné. Keď už sa prejazd po účelovej
komunikácii, spájajúcej diaľnicu s Opojom podarilo s príslušnými zainteresovanými orgánmi
vybaviť, občania z hornej časti obce rozhodli, že prejazd sa nezakáže.
Na to starosta reagoval, že keďže sú sťažnosti od občanov, pri ktorých domoch sú
spomaľovače osadené a premávke to aj tak nezabránilo, navrhol, aby sa spomaľovače
z miestnej komunikácie odstránili.
Zapojil sa Mgr. Bartovič s tým, že vo februári sa na túto tému na OZ bavilo a p. Brímus mu
odpovedal, že bolo zvolané jednanie so zástupcami DI PZ a Okresným úradom, odborom
dopravy a títo nemali námietky voči zákazu prejazdu po účelovej komunikácii, ale riešenie
bolo na obecnom úrade zastavené.
P.Gál uviedol, že obec prichádza ročne o cca 3.000,- € z dôvodu, že sme nepristúpili na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Oponoval mu p. Vaško s tým, že nemá pravdu, na obec
prichádzajú stále nové ponuky a sú oveľa lacnejšie, treba sa informovať v obciach, kde LED
osvetlenie majú, ako sú s ním spokojní. Prvé ponuky pre obec neboli výhodné.
P. Bartovič uviedol, že na tento rok starosta TJ prisľúbil zabezpečiť finančné prostriedky na
nákup podlahovej krytiny do šatní, na čo starosta reagoval, že peniaze sa nezohnali.
Mgr. Bartovič apeloval, že tak ako materská škola, aj šatne TJ sú majetkom obce a obec by sa
mala o ne starať, pretože t.č. je TJ na okraji záujmu obce. Finančné prostriedky od obce
netvoria ani 2/3 rozpočtu TJ a pritom športovci tak isto ako napr. Opojčanka reprezentujú
obec.
P. Gál uviedol, že veľakrát sa stalo, že prídu súperi futbalistov a odmietnu sa prezliekať
v našich šatniach a radšej sa prezlečú v autobuse, pretože šatne sú ako chliev – zničená
podlaha, čierne steny.
Starosta na to reagoval, že šatne má niekto na starosti a ešte sa nestalo, že ak na konci roka
TJ chýbali peniaze, obec potrebné výdavky neuhradila.

10) Záver
Keďže nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani
pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

.................................................
František Brímus
..................................................
Vladimír Vaško

Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Alojz Matúš

