Zápisnica č. 6
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 2. júna 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. 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. Záverečný účet obce za rok 2014
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Opoj za rok 2014
5. Návrh VZN o chove psov a VZN o chove hospodárskych zvierat
6. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil poslanec p. František Brímus. 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.
Ing. Patríciu Gudabovú a Ing. Tomáša Bílika.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania :
Prítomní : 6
za :
6 ( Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, 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.
U z n e s e n i e č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 5.5.2015.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz
Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)

proti:
0
zdržal sa: 0
3) Záverečný účet obce za rok 2014
Starosta obce uviedol, že Záverečný účet obce za rok 2014 bol zverejnený na internetovej
stránke obce, ako i na úradnej tabuli dňa 15.5.2015, taktiež v tomto termíne ho obdržali aj
poslanci OZ. Zo strany občianskej verejnosti sme k nemu nedostali žiadnu pripomienku
a preto vyzval poslancov, aby predložili prípadné pripomienky. Poslanci taktiež nemali
k Záverečnému účtu žiadne námietky. Zároveň starosta informoval, že v priebehu mesiaca
máj audítorka Ing. Serenčéšová vykonala overenie účtovnej závierky a správa audítorky
taktiež bola predložená poslancom k nahliadnutiu.
4) Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Opoj za rok 2014
Starosta v tomto bode uviedol, že stanovisko HK bolo poslancom doručené a preto ich
vyzval, aby sa k nemu vyjadrili. Poslanci nemali žiadne pripomienky a preto sa pristúpilo
k hlasovaniu k Záverečnému účtu.
U z n e s e n i e č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
- stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2014
- správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014
b) s c h v a ľ u j e
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
- vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2014 vo výške 6.144,20 € z rezervného
fondu
Hlasovanie : prítomní : 6
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz
Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
5) Návrh VZN a podmienkach chovu a držania psov na území obce a návrh VZN
o podmienkach chovu a držania zvierat na území obce
Na úvod starosta uviedol, že v zverejnenom VZN o chove psov, ktoré spracoval, boli
úmyselné i neúmyselné chyby, na ktoré upozornila z radov občanov Ing. Bíliková
a z poslancov p. Brímus. Ostatní poslanci nezaslali ku dňu konania zasadnutia OZ žiadne
vyjadrenie.
P. Matúš sa vyjadril, že VZN je pre bežných ľudí komplikované a žiadal, aby bolo
zjednodušené a prispôsobené na potreby našej obce. V praxi sa bude ťažko dodržiavať.
P. starosta k tomu uviedol, že navrhnuté VZN na 90 % kopíruje zákon.
Ing. Gudabová poukázala na sporné ustanovenia a to napr. že VZN chce obmedziť počet
držaných psov, prípadne ich chov podmieniť súhlasom susedov.
Ing. Krivošík uviedol, že niektoré pojmy, napr.“ 10 m od uličnej čiary“ nie sú každému
zrozumiteľné, v súčasnosti novým všeobecne záväzným nariadením zasahovať do už

existujúcich zriadených chovov psov občanov by nebolo šťastné riešenie, pretože by event.
mohlo prísť z tohto dôvodu k susedským sporom.
Ing. Bílik sa pozastavil nad skutočnosťou, že sú pripravené dva návrhy VZN a to zvlášť na
psov a zvlášť na ostatné zvieratá, mohlo sa pripraviť jedno VZN pre všetky zvieratá.
P. Šušel privítal tento návrh VZN, pretože aj v chove a držaní psov je potrebné urobiť
poriadok a treba stanoviť mantinely, v rámci ktorých majú občania chov psov realizovať.
P. Matúš sa k tomu vyjadril, že aj keď sa VZN schváli, nezabráni pobehovaniu psov po obci,
resp. ich štekaniu a rušeniu nočného kľudu.
P. starosta k diskusii uviedol, že VZN je potrebné schváliť a potom bude obec môcť robiť
ďalšie opatrenia, ak sa tieto prípady vyskytnú.
Nakoniec sa poslanci so starostom dohodli, že na 16.6.2015 starosta zvolá pracovné
stretnutie poslancov, na ktorom doladia sporné ustanovenia navrhnutého VZN
o podmienkach chovu psov i zvierat.
U z n e s e n i e č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) n e p r i j í m a
- návrh VZN o podmienkach chovu a držania psov na území obce a
- návrh VZN o podmienkach chovu a držania zvierat na území obce
b) p o v e r u j e
starostu obce zvolať pracovné stretnutie na deň 16.6.2015 za účelom prerokovania
návrhov VZN.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz
Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
6) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Matúš sa kriticky vyjadril k článku, ktorý poskytol starosta obce do župného magazínu
TTSK –Rodný môj kraj, pretože v článku nie sú uvedené práce, ktoré sa v nedávnej minulosti
zrealizovali. Starosta k tomu uviedol, že redaktor žiadal od neho článok o plánovaných
akciách.
Ing. Bílik – informoval sa na zmluvu na prenájom školskej telocvične. Zodpovedal starosta
s tým, že zmluva by musela byť vypovedaná najneskôr dňom 15.12.2014, aby bola od
1.1.2015 zrušená, avšak vtedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie OZ. Ďalšie zasadnutie OZ
bolo 5.1.2015, kedy už bola zmluva konkludentne obnovená. Ing. Bílik sa vyjadril, že kým nie
je budova školy využívaná inak, nemá výhrady k prenájmu telocvične, avšak ide mu o princíp
a rovnaký meter na všetky organizácie, pretože pri prenájme iných priestorov v budove školy
RC Adelka sa postupovalo veľmi odlišne.
P. Matúš uviedol, že športovci platia nájomné 15,- € mesačne a RC 1,- € ročne.
Ing. Krivošík sa informoval, koľko by športovci platili nájomné podľa nového sadzobníka.
P. starosta konštatoval, že ak majú poslanci pocit, že uzatvorené nájomné zmluvy sa majú
otvoriť, majú dať podnet. Ing. Gabriel na to uviedol, že platné zmluvy sa otvárať nebudú
a poslanci sa budú vyjadrovať až k zmluvám, ktorým doba, na ktorú boli uzatvorené,
skončila.

Starosta obce uviedol, že má víziu, že do budovy školy sa presťahuje obecný úrad, čo
zdôvodnil, že t.č. sa obecný úrad nachádza na 1.poschodí, čo nevyhovuje hlavne starším
občanom s pohybovými problémami a okrem toho priestory OcÚ sú na hranici hygienického
štandartu.
Ing. Gabriel sa vyjadril, že v tomto prípade by sa poslanci mali reálne zamyslieť, či sa škola
v obci neobnoví, počet obyvateľov a teda aj detí sa v obci zvyšuje a ak bude v budove sídliť
obecný úrad, škola v obci už nebude.
Starosta k tomu uviedol, že vznik malotriedok MŠ SR nepodporuje, aby bola škola zaradená
do siete škôl a školských zariadení, musí to byť škola plnohodnotná a každá trieda musí mať
min. 8 žiakov, čo v Opoji zrejme nie je reálne.
P. Matúš sa vyjadril k presťahovaniu OcÚ v tom zmysle, že ak sa občania sťažujú na schody,
vyriešiť sa to dá tým spôsobom, že knižnica z prízemia KD sa presťahuje do školy
a pracovníčka, ktorá vybavuje agendu občanov môže mať kanceláriu v týchto priestoroch
a na poschodí sa uvoľní jedna miestnosť, ktorá môže slúžiť ako archív.
P. starosta na to reagoval, že organizácia obecného úradu je v kompetencii starostu obce
a preto ich o úmysle sťahovania iba informoval. P. Matúš uviedol, že sťahovanie bude
vyžadovať finančné prostriedky, o ktorých rozhodujú poslanci a pripojil sa Ing. Bílik, že aj
o využití obecného majetku rozhodujú poslanci.
Ing. Krivošík sa informoval na súdne konanie ohľadom ihriska. Starosta k tomu uviedol, že
sudkyňa OS v Trnave prerušila konanie na 60 dní, 11.5.2015 sa na obecnom úrade stretli
právni zástupcovia obce i p. Dókovej, kde bolo dohodnuté, že z ich strany v stanovenej
lehote príde návrh na výšku nájomného za pozemok na ihrisku. Do dnešného dňa žiadny
návrh neprišiel. Ďalej sa Ing. Krivošík informoval či bola daná Ing. Frolkovičovi výpoveď
z nájmu na obecnú ornú pôdu (zmluva bola vypovedaná) a či obec bude ešte organizovať
zber veľkoobjemového odpadu. Starosta uviedol, že obec je povinná v rámci jarného
a jesenného upratovania zabezpečiť zber veľkoobjemového odpadu od občanov, teda na
jeseň sa ešte jedenkrát zber uskutoční. Okrem toho je vo dvore KD kontajner na stavebný
odpad, pričom jedna domácnosť môže ročne do neho vyviezť 500 kg stavebného odpadu.
Ing. Bílik sa informoval, či boli zaslané výzvy na oplotenia pozemkov (hotel MAX a pozemok
po neb. E. Voskovi) a výzvy na likvidáciu buriny – starosta odpovedal, že výzvy boli zaslané.
Ďalej sa informoval, či bolo vykonané miestne zisťovanie u chovateľky psov. Starosta k tomu
uviedol, že náš zákon pamätá len na chov psov a zákonom nie je ošetrený výkup a export.
S.r.o. Puppy export sídli v Pate v rodinnom dome a s konateľkou p. Harmatovou sa nedá
telefonicky spojiť.
P. starosta informoval poslancov :
- obec požiadala MV SR o pridelenie vyradeného motorového vozidla a na základe Darovacej
zmluvy nám bolo pridelené motorové vozidlo Škoda Fabia, r.v. 2006,
- 28.5.2015 sa konalo stretnutie členských obcí mikroregiónu Dudváh, Ing. Masaryková
informovala, že všetky platby má združenie vyrovnané, zostatok na účte je cca 15.000,- €,
- 16.6.2015 sa koná mimoriadne valné zhromaždenie a.s. TAVOS, na ktorom by mali byť
odvolaní členovia dozornej rady, dňa 30.6.2015 sa bude konať riadne valné zhromaždenie
a.s. TAVOS,
- na výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Špačinciach bola obci Opoj schválená dotácia na
opravu oplotenia cintorína vo výške 29.000,- €.
U z n e s e n i e č. 53/2015

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informácie starostu obce Mgr. Petra Bartoviča, týkajúce sa:
- Darovacej zmluvy na motorové vozidlo Škoda Fabia
- mikroregiónu Dudváh
- valného zhromaždenia a.s. TAVOS Piešťany
- získania dotácie na rekonštrukciu oplotenia cintorína
Hlasovanie : prítomní : 6
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz
Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0
7) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka p. Zlatohlávková.
U z n e s e n i e č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
návrh na uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji dňa 2.6.2015 tak, ako
bol predložený.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :
6 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz
Matúš, Jozef Šušel, Ing. Patrícia Gudabová)
proti:
0
zdržal sa: 0

8) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov
nemal viac žiadne pripomienky, poďakoval starosta za účasť a riadne zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia :

................................................
Ing. Patrícia Gudabová
................................................
Ing. Tomáš Bílik

Zapísala : Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

