Zápisnica č. 2
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 3. februára 2015
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- 6 zo 7 poslancov OZ : Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel
- neprítomný – ospravedlnený : František Brímus
- hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
- obecná kronikárka : Janka Dvoráková
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Určenie zástupcu starostu obce
4. Návrh Štatútu obce
5. Návrh Rokovacieho poriadku OZ Opoj
6. Návrh Poriadku odmeňovania poslancov OZ Opoj
7. Mikroregión 11Plus a MAS 11Plus
8. Rôzne
6. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. Brímus sa ospravedlnil.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Pozmeňujúce návrhy neboli predložené. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Pavla Gabriela a p. Jozefa Šušela.
Hlasovanie : za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
Na hlasovaní nebol prítomný poslanec p. Brímus.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec Ing. Pavol Gabriel. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.

Ku kontrole uznesení starosta obce doplnil:
- P. Polakovičová si po poslednom zasadnutí OZ prevzala návrh nájomnej zmluvy pre
Rodičovské centrum Adelka na pripomienkovanie,
- P. Klaudia Kubovičová využíva na cvičenie zumby kultúrny dom, poplatok za používanie je
17,- za akciu (t.j. za 1 cvičenie)
- rokovanie s DI PZ a OÚ, odborom CDPK – je potrebné dať vypracovať projekt dopravného
značenia obce, oslovil 3 spoločnosti a zatiaľ jedna dala cenovú ponuku na komplexné
riešenie vrátane pasportov miestnych komunikácií za cca 700,- €. Počkáme na ďalšie cenové
ponuky,
- zistenie informácií ohľadom zvýšenia kapacity MŠ – termín na predkladanie žiadostí je
25.2.2015, možnosti rozšírenia sú : prístavba MŠ formou modulov, výstavba novej MŠ
formou modulov, nadstavba a rekonštrukcia a rozšírenie priestorov MŠ,
- chovná stanica pri potoku nepotrebuje k svojej činnosti súhlas RÚVZ (na rozdiel od útulku)

U z n e s e n i e č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 5.1.2015.
Hlasovanie : za 6
proti 0
zdržal sa 0
3) Určenie zástupcu starostu obce
P. starosta informoval prítomných, že za svojho zástupcu poveril dňa 21.1.2015
poslankyňu OZ Ing.,Bc. Patríciu Gudabovú.
U z n e s e n i e č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
oznámenie starostu Mgr. Petra Bartoviča, že za svojho zástupcu určil poslankyňu OZ
Ing.,Bc. Patríciu Gudabovú.
Hlasovanie : za 6
proti 0
zdržal sa 0
4) Návrh Štatútu obce Opoj
Starosta obce vypracoval návrh Štatútu, ktorý poslanci obdržali elektronickou poštou,
námietky nevzniesli žiadne a preto bude návrh Štatútu vyvesený na verejnú tabuľu ako
i webovú stránku obce a na nasledujúcom zasadnutí môže byť schválený.

U z n e s e n i e č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
návrh Štatútu obce Opoj
Hlasovanie : za 6
proti 0
zdržal sa 0

5) Návrh Rokovacieho poriadku OZ Opoj
Starosta vypracoval návrh Rokovacieho poriadku OZ Opoj, ktorý poslanci obdržali taktiež
elektronickou poštou, námietky k nemu nemali žiadne a preto bude vyvesený na úradnej
tabuli i webovej stránke a na nasledujúcom zasadnutí schválený.
U z n e s e n i e č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
návrh Rokovacieho poriadku OZ obce Opoj
Hlasovanie : za 6
proti 0
zdržal sa 0

6) Návrh Poriadku odmeňovania poslancov OZ Opoj
Starosta vypracoval návrh poriadku odmeňovania, tento bol poslancom elektronicky
zaslaný a tí mali k nemu vzniesť svoje návrhy na výšku odmien pre poslancov i členov komisií.
Doteraz svoje návrhy predložili 3 poslanci a preto vyzval aj ostatných poslancov, aby tak
urobili. Zároveň upozornil, že v tomto roku je na odmeny poslancov rozpočtovaná čiastka
600,- € a preto pri jej prekročení bude potrebné urobiť rozpočtové opatrenie na presun
finančných prostriedkov z inej položky. Tento bod programu sa prekladá na nasledujúce
zasadnutie OZ.
7) Mikroregión 11Plus a MAS 11Plus
Starosta obce informoval, že sa zúčastnil rokovania Mikroregiónu 11Plus, na ktoré boli
prizvaní zástupcovia členských obcí, ako i pristupujúcich – Vlčkovce, Križovany a Opoj.
O význame vstupu do mikroregiónu i MAS sa diskutovalo na minulom zasadnutí OZ,
poslancom boli zaslané Stanovy združenia a preto sa spýtal poslancov, či majú doplňujúce
otázky. Poslanci poverili starostu rokovať o vstupe obce Opoj do Mikroregiónu 11Plus a MAS
11Plus.

U z n e s e n i e č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
vstup obce Opoj do Mikroregiónu 11 PLUS. “.
Hlasovanie :
za 4 ( Ing. Gabriel, Ing. Gudabová, Ing. Krivošík a Ing. Bílik)
proti 1 (J. Šušel)
zdržal sa 1 (A. Matúš)

U z n e s e n i e č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
vstup obce Opoj do OZ MAS 11PLUS.
MAS bude vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov budú upravené stanovami MAS 11 PLUS.
Hlasovanie :
za 4 ( Ing. Gabriel, Ing. Gudabová, Ing. Krivošík a Ing. Bílik )
proti 1 (J. Šušel)
zdržal sa (A. Matúš)
8) Rôzne
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2013 – predložila kronikárka obce p. Dvoráková.
P. Dvoráková prečítala svoj koncept zápisu, ktorý sa týkal informácií o dianí v obci, boli tam
zachytení obyvatelia, ktorí sa v tom roku dožili významného životného jubilea, ako i činnosť
organizácií v obci – ZO JDS, Senior Klubu, TJ Opoj, Poľovníckeho združenia Vlčkovce-Opoj
a ZO chovateľov poštových holubov.
Keďže návrh zápisu bol obšírny, boli v ňom citované uznesenia OZ, starosta obce navrhol,
aby p. kronikárka spoločne s komisiou sociálno-zdravotnou, kultúry, školstva, mládeže a
športu si prešli zápis a obsah zredukovali na významné udalosti.
U z n e s e n i e č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
nesúhlasí
s návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok 2013 v takej forme, ako bol predložený
Hlasovanie : za 6
proti 0
zdržal sa 0
P. Branislav Duboš – predložil poslancom i občanom prezentáciu na obnovu verejného
osvetlenia obce Opoj. V úvode predstavil seba, ako i spoločnosť Ecoled solutions, a.s.,
v ktorej je 40 %-ným akcionárom. Podobnú prezentáciu robil na obecnom zastupiteľstve
pred 3 rokmi a vtedy sa nenašiel kosenzus a k realizácii neprišlo. Odvtedy firma obnovu

osvetlenia realizovala v 50-tich obciach a menších mestách, má v prenájme 7.000 svetelných
bodov a v tomto segmente ponúkaných služieb sú jedničkou na slovenskom trhu.
Potom p. Duboš predložil 2 alternatívy riešenia osvetlenia obce a to ekonomickú, vtedy by sa
menili jestvujúce sodíkové výbojky za LED svietidlá a výložníky, obec by to stálo 4.951,- €
(náklady v roku 2013 – spotreba energie+údržba – cca 5.300,- €), teda obec by ročne ušetrila
na verejnom osvetlení cca 300,- €. Druhou je alternatíva optimálna, kedy by bolo LED
svietidlo umiestnené na každý stĺp v obci a v tomto prípade by to obec stálo 8.160,- € ročne.
Firma by si zmluvne verejné osvetlenie prenajala na 13 rokov a prínosom pre obec by bolo
obnovené osvetlenie, úspora prevádzkových nákladov a komplexná zodpovednosť by bola
prenesená na spoločnosť Ecoled solutions.
P. starosta poďakoval p. Dubošovi za prezentáciu a vyzval poslancov, aby sa p. Duboša pýtali
na prípadné nejasnosti.
Poslanci sa informovali z dôvodu porovnania na možnosti zmerania intenzity jestvujúceho
i nového osvetlenia, životnosť LED svietidiel, znižovanie výkonu svietidiel po dobe životnosti
a pod.
P. Fuseková sa informovala na rozširovanie verejného osvetlenia aj k domom, kde doteraz
VO nebolo.
P. Duboš na všetky dotazy poslancom a občanom zodpovedal.
Na záver p. starosta konštatoval, že ešte by mala poslancom prezentovať svoj návrh na
obnovu VO spoločnosť Damin a p. Jozef Šušel, správca VO v obci. Poslanci k tomuto zaujmú
stanovisko na budúcom zasadnutí OZ.
P. Veronika Polakovičová – má od starostu obce návrh zmluvy na prenájom nebytových
priestorov v budove bývalej školy pre Rodičovské centrum Adelka a vyzvala poslancov, aby sa
vyjadrili k cene za prenájom.
P. starosta sa ohradil, p. Polakovičová zmluvu mala v dostatočnom predstihu, o podmienkach
zmluvy s ním nerokovala a preto na dnešnom rokovaní nemôže byť schválená. Na zmluve
chýbajú náležitosti : kto je nájomca (nebol predložený doklad, kto je štatutárom OZ RC
Adelka), v predmete zmluvy chýbajú výmery miestností, poistenie majetku voči tretej osobe,
ako i cena prenájmu.
P. starosta vyzval poslancov, či chcú hlasovať o zmluve, ktorú nemali k dispozícii, títo to
odmietli.
P. starosta dal návrh, že až bude nájomná zmluva finalizovaná, predloží ju poslancom
a následne môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie OZ, kde bude zmluva schválená.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
9 Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Anton Kudláč – kapacita MŠ je nepostačujúca a preto vyzval poslancov, aby zvážili
možnosť podať žiadosť na MŠ SR na prístavbu, resp. nadstavbu škôlky.
P. Hudeková Cehláriková, riaditeľka MŠ na to reagovala, že nadstavba neprichádza do úvahy
vzhľadom k tomu, že sociálne zariadenia s kapacitou pre 60 detí sú zrekonštruované a sú

situované na prízemí a ďalej uviedla, že pri podávaní žiadostí o granty je potrebné
zdokladovať odmietnuté žiadosti o prijatie do MŠ a takéto MŠ nemá, lebo doteraz všetkým
rodičom, ktorí požiadali o prijatie, vyhovela. Maximálna kapacita MŠ detí je 40 a v novom
školskom roku môže vzniknúť problém, že ak všetci jedenásti predškoláci neodídu, nebude
môcť do MŠ prijať všetkých uchádzačov.
P. starosta informoval o demografickom vývoji v obci.
P. Fuseková žiadala, aby prevádzka MŠ v Opoji bola od 6,30 do 16,30 hod., pretože súčasné
otváracie hodiny v MŠ nevyhovujú všetkým.
Na to p. starosta odpovedal, že tieto veci treba cestou Školskej rady pri MŠ riešiť s vedením
MŠ, obec ako zriaďovateľ ich len schvaľuje.
P. starosta uviedol, že ukončením volebného obdobia dňa 15.12.2015 skončil bývalým
poslancom mandát a teda zaniklo aj členstvo Ing. Bauerovej v Školskej rade pri MŠ v Opoji.
Starosta dal návrh, aby členom školskej rady z radov poslancov bol Ing. Pavol Gabriel.
Poslanci s návrhom súhlasili.
U z n e s e n i e č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
za člena Školskej rady pri MŠ v Opoji Ing. Pavla Gabriela.
Hlasovanie : za 5 (Ing. Bílik, Ing. Krivošík, Ing. Gudabová, J. Šušel, A. Matúš)
proti 0
zdržal sa 1 (Ing. Gabriel)
P. Fuseková sa pýtala, aký plán má obec v dolnej časti obce, pretože tatrovky, ktoré vozili
zeminu zo stavby vodovodu do Sihoti zničili cestu a je veľký problém prejsť po nej v čase
dažďov. P. starosta na to uviedol, že hovoril s generálnym riaditeľom TAVOS-u, naša obec je
zaradená do investičného plánu, Opoj je jednou z 3 obcí, kde chce TAVOS robiť rekonštrukciu
kanalizácie.
P. Gál upozornil na to, že na stavbe obecného vodovodu sú nedostatky a v lete uplynie 2ročná záruka na stavbu.
P. starosta na to uviedol, že chce napadnúť zmluvu s TAVOS-om a nedostatky reklamovať.
P. Matúš uviedol, že pred cca 4 rokmi bola vypracovaná projektová dokumentácia na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, bola podaná žiadosť o dotácie
z európskych fondov, ale neboli sme úspešní.
P. starosta na to uviedol, že obec prepásla šance uchádzať sa o dotácie z európskych fondov
na revitalizáciu obce a preto teraz vstupujeme do Mikroregiónu 11Plus a MAS 11Plus, aby
sme mali možnosť uchádzať sa o dotácie v rámci týchto združení.

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

Overovatelia :

...........................................
Ing. Pavol Gabriel
...........................................
Jozef Šušel

Zapísala : Zlatohlávková Eva

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

