Zápisnica č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 7. apríla 2015
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- 7 zo 7 poslancov OZ : Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus,
Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová
- hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 02/2015
4. Schválenie VZN o odmeňovaní poslancov OZ
5. Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. súp. 259
6. Vyhodnotenie predložených ponúk k PHSR obce
7. Prerozdelenie dotácií poskytovaných z rozpočtu obce
8. Rôzne
9. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Poslanci pripomienky nemali žiadne. Starosta obce za overovateľov zápisnice
určil poslancov pp. Alojza Matúša a Františka Brímusa.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania :
Prítomní : 7
za :
7 ( Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Martin Krivošík,
Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti :
0
zdržal sa : 0
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr.Peter Bartovič. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu. V tomto bode starosta uviedol, že žiadosti o nájomný
byt boli doplnené, nájomná zmluva na prenájom ornej pôdy firme Frolkovič s.r.o. bola
vypovedaná a o výsledku miestneho zisťovania ohľadom chovu psov poinformuje v bode č. 8.
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U z n e s e n i e č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 3.3.2015.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
3) Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 02/2015
Starosta obce Ing. Bartovič uviedol, že písomný podklad hlavnej kontrolórky poslanci
obdržali spolu s pozvánkou a preto ich vyzval, či majú k správe pripomienky. Pripomienky
neboli žiadne a preto dal starosta hlasovať.
U z n e s e n i e č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 02/2015
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
4) Schválenie VZN o odmeňovaní poslancov OZ
Starosta obce konštatoval, že návrh VZN bol prerokovaný na predošlom zasadnutí OZ,
občania ho nepripomienkovali a preto dal o VZN hlasovať.
U z n e s e n i e č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
VZN č. 1/2015 o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Opoji
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík,
Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 1 (František Brímus)
5) Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome č. súp. 259
Starosta obce Mgr. Bartovič informoval, že žiadosti o pridelenie jednoizbového bytu
v nájomnom dome 259 si podali títo občania : Olah Ladislav a manž. Nejezchleb Miroslav,
Škarítková Margita, Tajcner Ivan, Šupík Ján, Hýbelová Marta, Urbanová Helena a Nejezchleb
Ľuboš a manž. K žiadostiam boli doložené aj potrebné doklady na posúdenie žiadosti a to
potvrdenie o príjme, ako i prehlásenie, že nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, vhodnej na
bývanie. Podmienky na pridelenie bytu – príjem v rozpätí od 1,5 – 3,5 násobku životného
minima a nevlastnenie nehnuteľnosti nesplnili dvaja žiadatelia a to p. Marta Hýbelová, ktorá
má príjem pod stanovenú hranicu a Helena Urbanová, ktorej príjem prevyšuje 3,5 násobok
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životného minima. Poslanci teda rozhodovali o šiestich žiadostiach, pričom hlasovali
o každej jednotlivo.
Žiadateľ
za
proti
zdržal sa
Olah Ladislav a manž.
0
0
7
Nejezchleb Miroslav
0
0
7
Škarítková Margita
0
0
7
Šupík Ján
0
0
7
Tajcner Ivan
0
0
7
Nejezchleb Ľušoš a manž.
7
0
0
U z n e s e n i e č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s pridelením jednoizbového nájomného bytu v bytovom dome č. súp. 259 na základe
žiadosti Ľubošovi Nejezchlebovi a manž. Dominike, bytom Opoj č. 241 v termíne od
8.4.2015.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0

6) Vyhodnotenie predložených ponúk k PHSR obce
Starosta obce Mgr. Bartovič konštatoval, že na základe Výzvy na spracovanie rozvojového
dokumentu obce : PHSR na roky 2016-2023, uverejnenej na webovom sídle obce, 8
spoločností predložilo ponuku v cene od 1.850,- -6.500,- €.
Po ukončení Výzvy na predloženie ponúk nám prišla mailová ponuka na vypracovanie PHSR
od spoločnosti Scarabeo, cena by mala byť pod 1.000,- € a preto navrhol, aby sa všetkým
spoločnostiam, ktoré predložili návrh na vypracovanie PHSR v zmysle článku 14 zverejnenej
Výzvy zaslalo vyrozumenie, že ich ponuku obec odmieta a začneme rokovať s firmou
Scarabeo. Poslanci s týmto riešením súhlasili.
U z n e s e n i e č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča
a) odmietnuť doručené ponuky na spracovanie PHSR obce Opoj na roky 2016-2023
b) začať rokovať s firmou Scarabeo o vypracovaní návrhu na PHSR obce
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
7) Prerozdelenie dotácií poskytovaných z rozpočtu obce
Starosta obce konštatoval, že v termíne do 15.3.2015 obec obdržala tieto žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce : TJ Opoj žiada 5.500,- €, RK FÚ žiada 1.000,- €, ZO SPZ
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– 300,- €, ZO CHPH – 200,- €, FS Opojčanka – 150,- € a čiastky pre ZO JDS a FS Senior Klub
doplnil priamo na zasadnutí poslanec A. Matúš – po 150,- €.
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 bola pre TJ Opoj navrhnutá čiastka 5.500,- € a pre RK
FÚ 700,- €. Poslanci navrhli tieto čiastky ponechať. Ďalej bola v rozpočte navrhnutá čiastka
800,- € pre záujmové združenia a túto je potrebné prerozdeliť pre ostatných žiadateľov.
Návrh : ZO SPZ – 250,-, ZO CHPH – 100,-, ZO JDS – 150,-. Keďže spevácke súbory nie sú
registrované a nemajú pridelené IČO, výdavky môžu čerpať cez výdavkové položky v časti
rozpočtu „Ostatná kultúrna činnosť“ a to vo výške Opojčanka – 150,- € a Senior Klub – 150,€. S návrhom poslanci súhlasili.
U z n e s e n i e č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s prerozdelením rozpočtovanej čiastky 800,- na položke 642001 – dotácie pre záujmové
združenia nasledovne : ZO SPZ – 250,- €
ZO CHPH – 100,- €
ZO JDS – 150,- €
Spevácke súbory Opojčanka a Senior budú výdavky , každý vo výške 150,- € čerpať cez
výdavkové položky v časti rozpočtu „Ostatná kultúrna činnosť“
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
8) Rôzne
Starosta obce Ing. Bartovič informoval, že miestnym zisťovaním bolo zistené, že firma
Puppy export má prenajatú nehnuteľnosť č. súp. 249 a pre činnosť, ktorú tu vykonáva, nie sú
potrebné žiadne špeciálne povolenia. P. Šušel poukázal, že občania z okolia sa sťažovali na
obťažovanie brechotom psov, ako i zápachom, načo starosta reagoval, že obec má schválené
VZN o podmienkach chovu psov, ktoré sa môžeme v prípade potreby aktualizovať.
Nájomná zmluva na prenájom ornej pôdy s firmou Frolkovič s.r.o. bola vypovedaná a žiadosť
ZO SPZ o prenájom tejto pôdy nebude predmetom tohto zasadnutia, ale bude presunutá do
verejnej súťaže na prenájom obecnej ornej pôdy.
U z n e s e n i e č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s presunom žiadosti o prenájom obecnej ornej pôdy, ktorú predložila ZO SPZ medzi
žiadateľov, ktorí sa prihlásia do verejnej súťaže, ktorú obec vyhlási v mesiaci jún 2015.
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
P. starosta sa obrátil na predsedu komisie finančnej, výstavby, územného rozvoja, životného
prostredia a verejného poriadku Ing. Bílika, aby komisia zaujala stanovisko k výstavbe
oplotenia pri miestnom hostinci, ktorú predložil p. Anton Sedlák.
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K tomuto sa vyjadril p. Alojz Matúš a poukázal na to, ako bude vyzerať centrum obce, ak sa
pri hostinci vybuduje do výšky 2,4 m betónový múr a ak sa oplotenie vybuduje, navrhne, aby
verejné priestranstvo slúžilo na parkovanie pre potreby obce a pre zákazníkov pohostinstva
nech si p. Sedlák vybuduje parkovisko na svojom pozemku.
P. Alojz Matúš ďalej uviedol, že MH SR vypísalo Výzvu na modernizáciu verejného osvetlenia
a navrhol, aby obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu, spoluúčasť bude 5 % a zisk
z úspory nákladov na el. energiu zostane v obci. P. Takáč k tomu uviedol, že MH SR ročne
rozdelí čiastku 5 mil. €.
Starosta ďalej uviedol, že oprávneným výdavkom pre obce budú náklady na projekty
a vypracovanie energetického auditu. Oslovil 3 spoločnosti na vypracovanie auditu, odozvu
mal od jednej – vypracovanie energetického auditu by nás stálo 1.080,- €.
Ďalej informoval, že Úrad vlády SR vypísal Výzvu „Podpora rozvoja športu“ so zameraním na
výstavbu multifunkčných ihrísk celkovo v hodnote 4 mil. €, výdavky na vypracovanie
projektov nie sú oprávneným nákladom a žiadosti sa podávajú do konca mája 2015.
U z n e s e n i e č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča
a) vypísať Výzvu na vypracovanie energetickej (svetelno-technickej) štúdie obce
b) vypracovať projekt na získanie finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu
verejného osvetlenia
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
Ďalej sa starosta vrátil k žiadosti ZŠ J. Palárika v Majcichove o sponzorský príspevok na
stravu pre deti, ktoré v súťaži vyhrali 5-dňový camp, vo výške 480,- €. Starosta obce uviedol,
že obec Majcichov prispieva z požadovanej čiastky 50 %, 30 % uhradí škola a 20 % rodičia.
Ing. Bílik uviedol, že my sa nemusíme riadiť rozhodnutiami OZ v Majcichove a navrhol, aby
sme uhradili 70 % z požadovanej sumy – 336,- € a zvyšok - 30 % uhradí deťom škola.
U z n e s e n i e č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s poskytnutím sponzorského príspevku vo výške 336,- € pre ZŠ J. Palárika v Majcichove
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
P. Katarína Hudeková Cehláriková, riaditeľka MŠ informovala o zápise detí do MŠ – žiadostí
bolo 14, z toho 13 detí bolo prijatých a jednu žiadosť odmietla z dôvodu, že rodina dieťaťa
nebýva v našej obci.
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P. Alojz Matúš uviedol, že zomrel bývalý poslanec OZ p. Emil Hrušovský a preto by bolo
vhodné, aby obec zakúpila na pohreb smútočnú kyticu. Starosta zobral pripomienku na
vedomie a kytica bude zakúpená.
P. Alojz Matúš poukázal na namontované merače rýchlosti na vstupe do obce pri štátnej
ceste, ktoré sú podľa neho zbytočné, pretože v súčasnosti obec nemá finančné prostriedky
na zakúpenie radarov.
Starosta k tomu uviedol, že merače rýchlosti sú zapožičané na 2 mesiace, po tomto čase buď
budú zdemontované alebo ich odkúpime, cena jedného merača je 1.900,- €. Rozhodovať
o meračoch budeme na májovom zasadnutí OZ.
P. Brímus sa poukázal, že po miestnej komunikáciu si cestu skracujú autobusy a informoval
sa, aká je situácia s riešením dopravy v obci.
P. Bartovič, starosta k tomu uviedol, že vypracovanie pasportu miestnych komunikácií by
stálo obec cca 2.200,- €, ďalej je tu druhá možnosť a to vypracovať si svojpomocne dopravné
značenie v obci, ale i toto podlieha schvaľovaciemu procesu na DI PZ SR a OÚ, odbore cestnej
dopravy a pozemných komunikácií v Trnave.
Ing. Pavol Gabriel potvrdil, že po demontáži cestných spomaľovačov sa po MK jazdí
rýchlejšie, kritické miesto je hlavne v centre, kde je MŠ, pošta, obchody.
P. starosta uviedol, že má v úmysle znovu namontovať spomaľovač a to medzi budovami,
ktorých vlastníkom je obec, a to medzi budovu bývalej ZŠ a predajne potravín Fajn. K tomu p.
Brímus uviedol, že podľa vyjadrenia DI PZ, k montáži retardérov je potrebný súhlas majiteľov
priľahlých nehnuteľností a to 20 m pred a za osadeným retardérom a po negatívnych
skúsenostiach si myslí, že občania ten súhlas nedajú.
P. Solárik navrhol vybudovať na miestnej komunikácii priečny prah stavebným zvýšením
profilu vozovky tak, ako je to a Abraháme, k čomu poslanci vyzvali starostu, aby zistil
u starostu Abrahámu Ing. Németha cenu takéhoto prahu.
P. Solárik uviedol, že radary mnohokrát slúžia ako inšpirácia pre vodičov, aby zistili, či im
tachometer na vozidle ukazuje takú rýchlosť ako na merači. Ako najschodnejšie riešenie
navrhol osadiť dopravné značky a požiadať policajtov o zvýšený výkon hliadkovej činnosti
v obci.
P. Dvorák poukázal, že v niektorých obciach sú na spomalenie dopravy osadené semafory,
prípadne spomaľovacie umelovytvorené prekážky (ostrovčeky).
P. starosta ešte k dopravnej situácii uviedol, že minulý týždeň sa sťažovali viacerí obyvatelia
nájomného domu č. 253 na Majcichovskej ulici na parkovanie na parkovisku pri ND. Ku
každému bytu bolo vytvorené jedno parkovacie miesto a ak majú niektorí nájomníci viac
automobilov, ich parkovanie si musia vyriešiť sami. Parkovanie na verejných priestranstvách
je spoplatnené sumou 0,35 €/deň.
P. Martin Hrdlovič vyzval starostu, aby obec vytvorila viac parkovacích miest a p. Vlastimil
Štefák poukázal, že nájomníci nájomného bytu by ani nemali problém s parkovaním, keby im
na parkovisku neparkovali autá obyvateľov z „rakúskych“ bytoviek. Po diskusii sa dospelo
k riešeniu, že na dopravnú značku „Parkovisko“ sa pridá dodatková tabuľa „Vyhradené pre
ND 253“ a obyvatelia „rakúskych bytoviek“ budú upozornení formou letáku na zákaz
parkovania na tomto parkovisku.
U z n e s e n i e č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Ing. Bartoviča
a) vypracovaním dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Opoj
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b) osadením dodatkovej tabule na parkovisku pri nájomnom dome č. súp. 253
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
9) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
P. Marián Šípka – uviedol, že sa rieši dopravná situácia v obci, ale chodník v hornej časti sa
nevybudoval ani za predchádzajúceho vedenia obce a ani teraz sa neplánuje. Ďalej poukázal
na poklop na kanalizačnej šachte pred jeho rodinným domom, ktorý je osadený v krajnici
štátnej cesty a každé auto, ktoré po ňom prejde, spôsobí buchot, aj napriek tomu, že dal do
šachty tesnenie.
P. starosta uviedol, že požiada správcu štátnej cesty, aby túto závadu odstránil.
P. starosta uviedol, že na chodník bola vypracovaná projektová dokumentácia, avšak
k realizácii pre nedostatok finančných prostriedkov nedošlo.
P. Matúš uviedol, že boli 2 varianty na výstavbu chodníka – jedna veľa parku, s čím
nesúhlasili občania a druhá popri rodinných domoch, avšak tu by sa nemohol vybudovať
chodník s potrebnými parametrami, pretože niektorí občania (p.Karnas) majú pozemky
oplotené tesne pri ceste. Problematický je aj úsek od M. Glozmekovej po V. Polakoviča, kde
je treba tento úsek zhutniť a to by stálo cca 18.000,-€.
P. Šipka ďalej uviedol, že on si pred svojím domom vybudoval chodník na vlastné náklady,
obci poslal doklady za použitý materiál a nedošla mu ani poriadna odpoveď.
Jeho sused p. Veršan má v pláne robiť predzáhradku a chcel vedieť, či má základy posunúť
tak, aby vyšiel chodník, avšak starosta mu povedal, že obec nemá finančné prostriedky na
výstavbu. Starosta sa k tomu vyjadril, že on p. Veršanovi nemôže zabrániť, aby si vybudoval
základy na predzáhradku na vlastnom pozemku.
P. Šipka žiadal, aby sa dom smútku upratal aspoň pred pohrebom.
P. František Brímus opakovane poukázal, že p. Junas, ktorému obec prenajala pozemok za
symbolickú cenu 50,- € nie je udržiavaný a je zarastený náletovými drevinami.
Poslanci navrhli, aby bola menovanému zaslaná výzva.
U z n e s e n i e č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča
vyzvať p. Zlatka Junasa na odstránenie drevín a krovín z prenajatého pozemku
Hlasovanie : prítomní : 7
za :
7 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing.
Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
P. Jozef Šušel upozornil na poškodenie ohrádky na prícestnej soche P.Márie, ktorú poškodili
stavbári pri výstavbe domov na Majcichovskej ulici. P. starosta požiada konateľa firmy
ISMONT p. Slíža, aby dali ohrádku do pôvodného stavu.
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P. Marián Takáč – poukázal, že pred domom č. 93 nesvieti verejné svetlo. P. Šušel na to
reagoval, že vie o tom a VO opraví.
P. Jozef Karell sa informoval, aká je výška poslaneckej odmeny a či sa jej niektorý z poslancov
vzdal. Starosta odpovedal, že poslanci sú odmeňovaní čiastkou 10,- € mesačne a písomne sa
vzdal odmeny poslanec F.Brímus. Reagoval aj poslanec Ing. Bílik, že odmena bude vyplatená
na konci roku a dovtedy je čas na vzdanie sa odmeny.
Ing. Bílik podotkol, že nebola ukončená rozprava okolo multifunkčného ihriska, na čo
starosta reagoval, že urobí prieskum trhu
na cenu za vypracovanie projektovej
dokumentácie na takého ihrisko.
10) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia predložila zapisovateľka p. Zlatohlávková.
Pripomienky k návrhu neboli vznesené žiadne.
11) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a poslanci ani občania nemali viac žiadne
dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.

Overovatelia :

...........................................
Alojz Matúš

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

............................................
František Brímus

Zapísala : E. Zlatohlávková
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