Zápisnica č. 7
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 30. júna 2015
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- 4 zo 7 poslancov OZ : Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, František Brímus,
Alojz Matúš,
- hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
- MVDr. Šiška, odbor zdravia a ochrany zvierat RVPS Trnava
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Predaj pozemku obce pod kioskovú transformačnú stanicu
4. Informácia zástupcu RVPS Trnava ku chovu psov v obci
5. Rôzne
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 štyria poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Tomáš Bílik, Jozef Šušel a Ing. Patrícia
Gudabová. 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 : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
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. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 2.6.2015.
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0

zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
3) Predaj pozemku obce pod kioskovú transformačnú stanicu
P. starosta konštatoval, že vzhľadom k tomu, že nie je prítomná 3/5 väčšina poslancov OZ,
hlasovať o predaji pozemku Zsl. distribučnej a.s. sa na dnešnom zasadnutí nebude. Starosta
zvolá mimoriadne zasadnutie OZ, termín bude dohodnutý s poslancami.
4) Informácia zástupcu RVPS Trnava ku chovu psov v obci
MVDr. Šiška uviedol, že 23.6. vykonala RVPS Trnava v chovnej stanici spoločnosti Puppy
export, Opoj 249, za účasti majiteľky p. Harmatovej, starostu obce a poslanca p. Brímusa
veterinárnu kontrolu. Kontrolou bolo zistené, že zverozdravotná situácia v stanici je dobrá,
hygienické štandardy sú dodržiavané. Kontajner na exkrementy psov bude premiestnený do
odľahlejšej časti pozemku.
Veterinárny inšpektor obšírne poslancov informoval, že SR mala do roku 1992 dobrú
legislatívu ohľadom chovu zvierat, v ktorej boli presne stanovené napr. aj vzdialenosti
chovných zariadení od ľudských obydlí. Schválením nového zákona o veterinárnej
starostlivosti však toto zo zákona vypadlo a RVPS ako orgán štátnej správy nepovoľuje chov
zvierat, ale iba stanovuje podmienky chovu a kontroluje ich dodržiavanie. Každé zaťaženie
prostredia z chovu – hlukom, zápachom – rieši Úrad verejného zdravotníctva, príp. Okresný
úrad, odbor životného prostredia. Obec má možnosť obmedziť chov zvierat v ÚPO obce.
P. Matúš sa informoval ako má obec riešiť voľné pobehovanie psov po obci. MVDr. Šiška
odpovedal, že o takéto psy sa má postarať obec. Útulky sa nachádzajú v Trnave a Piešťanoch,
tieto sú však preplnené a s obcami podpisujú dohody o starostlivosti o túlavé a nechcené
psy. Obce majú možnosť dať vyškoliť zamestnanca, ktorý by bol oprávnený na odchyt
túlavých zvierat.
Ing. Bíliková sa informovala, ako má obec v ÚPO ošetriť chovy psov – MVDr. Šiška uviedol, že
v ÚPO sa vymedzia ulice, na ktorých sa dovolí chovať hospodárske zvieratá, pričom sa
obmedzí ich počet v domácnosti, môže sa zakázať chov exotických a nebezpečných zvierat,
môže sa obmedziť chov spoločenských zvierat ap.
U z n e s e n i e č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu k chovu psov v nehnuteľnosti č. súp. 249 v obci Opoj, ktorú predložil
veterinárny inšpektor RVPS Trnava MVDr. Ján Šiška
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
5) Rôzne

Hlavná kontrolórka predložila návrh na kontrolnú činnosť v II. polroku 2015. Návrh bol
zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na verejnej tabuli, poslanci ho taktiež obdržali spolu

s pozvánkou a preto vyzval poslancov,
podané.

aby sa k návrhu vyjadrili. Žiadne návrhy neboli

U z n e s e n i e č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Opoj na II. polrok 2015
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Starosta ďalej predložil správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za mesiac apríl
2015. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole za mesiac apríl 2015
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Starosta informoval poslancov, že dňa 21.5.2015 RÚVZ Trnava vykonal v zdravotnom
stredisku v Opoji štátny zdravotný dozor z dôvodu uvedenia priestorov do prevádzky za
prítomnosti MUDr. Bakiča. K tomu, aby sa v ZS mohlo znovu ordinovať je potrebné odstrániť
nedostatky – osadenie ďalšieho umývadla a prietokového ohrievača v ambulancii, na WC
osadiť umývadlo, plastové zhrňovacie dvere, vybaviť čakáreň i ordináciu ľahko
dekontaminovateľným nábytkom a stoličkami, zabezpečiť vymaľovanie priestorov a dorobiť
ukončenie obvodov podláh v čakárni.
Starosta odhadol náklady na odstránenie nedostatkov na cca 2.000,- € a vyzval poslancov,
aby sa vyjadrili, či obec do toho pôjde. Poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, že v každom
prípade je potrebné priestory zdravotného strediska zrekonštruovať tak, aby to vyhovovalo
požiadavkám RÚVZ. Navrhli, aby bol s MUDR. Bakičom písomne dohodnuté, že bude jeden
deň v týždni ordinovať v Opoji a aby niektoré práce (maľovka, podlaha) vykonal údržbár.
U z n e s e n i e č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Bartoviča urobiť prieskum trhu na výšku nákladov na rekonštrukciu
priestorov zdravotného strediska v Opoji podľa požiadaviek RÚVZ

Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Ďalej starosta informoval poslancov, že obec obdržala sťažnosť manželov Dvorákových
a sťažnosť bude odstúpená komisii na ochranu verejného poriadku.
6.) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
Ing. Krivošík – aká je situácia s rekonštrukciou oplotenia cintorína, na ktorú sme dostali
dotáciu od Úradu vlády SR – starosta uviedol, že dal vypracovať cenové ponuky firmám Cesty
Nitra a Skanska. Dotáciu máme na účte, pred realizáciou musíme ohlásiť udržiavacie práce,
dať vypracovať projekt, rozpočet stavby.
Ďalej sa Ing. Krivošík pýtal, prečo bola uhradená faktúra za prenájom meračov rýchlosti vo
výške 360,- €. Po diskusii, do ktorej sa zapojili aj ostatní poslanci OZ bolo skonštatované, že
starosta osloví zástupcu firmy, ktorá merače zapožičala, aby nám zaslali vyjadrenie, na
základe čoho nám vyfakturovali čiastku 360,- €.
U z n e s e n i e č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Bartoviča vyžiadať od p. Melegu, zástupcu spoločnosti Empemont
Slovakia stanovisko, na základe čoho bola obci Opoj vystavená faktúra za zapožičanie
cestných radarov
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
P. Juraj Zaťko – nájomca miestneho pohostinstva sa pýtal, či starosta už vyriešil odvod
dažďových vôd z dvora KD, pretože na priestranstve za pohostinstvom mieni uskladňovať
obilie a v čase dažďov voda z dvora KD preniká na ich pozemok. Starosta uviedol, že zatiaľ to
nebolo vyriešené. Ďalej sa p. Zaťko informoval, prečo bola žiadosť o vydanie povolenia na
drobnú stavbu – oplotenia pozemku pohostinstva – odstúpená na Spoločný stavebný úrad.
Starosta k tomu uviedol, že keďže obec ako vlastník susedného pozemku je účastníkom
stavebného konania, boli sme z neho vylúčený a rozhodnutie o povolení stavby vydá
stavebný úrad a podpisuje ho starosta obce Majcichov.
K tomu p. Matúš opakovane uviedol, že sa mu nepáči, že by mal v centre obce vyrásť
betónový múr.
P. Vilma Kubovičová sa informovala, že ak by chcela od obce odkúpiť pozemok medzi svojím
rodinným domom a chodníkom, čo k tomu potrebuje. Starosta uviedol, že musí si podať
žiadosť a priložiť kópiu z katastrálnej mapy.

7) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka p. Zlatohlávková.
U z n e s e n i e č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 30.06.2015
Hlasovanie :
Prítomní : 4
za :
4 (Ing. Pavol Gabriel, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, František Brímus)
proti :
0
zdržal sa : 0
Neprítomní : 3 (Ing. Tomáš Bílik, Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
8) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov
nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :

..........................................
Alojz Matúš
............................................
František Brímus

Zapísala :
Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

