Zápisnica č. 11
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 1.decembra 2015
v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ : Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel
- neprítomní poslanci OZ : - hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozpočet obce Opoj na roky 2016-2018, stanovisko hlavného kontrolóra
4. VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
5. VZN č. 3/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva
6. Prenájom časti nebytových priestorov v budove č. súp. 9
7. Návrh VZN – Trhový poriadok
8. Rôzne
9 . Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
10. 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 a teda zasadnutie je uznášania
schopné. P. starosta uviedol, že poslanec Ing. Bílik mu zaslal mailom interpelácie a preto
navrhol, aby boli zaradené do programu ako tretí bod. Poslanci s návrhom súhlasili. Starosta
obce za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Alojza Matúša a Ing. Martina Krivošíka.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 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. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 13.10.2015
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
3) Interpelácia poslanca Ing. Bílika
Starosta obce informoval poslancov, že ho interpeloval poslanec Ing. Bílik a preto by sa chcel
k jednotlivým bodom vyjadriť:
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Komunitný plán sociálnych služieb –
obidva dokumenty boli schválené na minulom zasadnutí OZ, boli zaslané
spracovateľom na doplnenie pripomienok poslancov, po zapracovaní pripomienok
budú dokumenty zverejnené na webovom sídle obce. Ing. Bílik mal opačný názor,
materiál mal byť najprv doplnený podľa pripomienok poslancov a až potom
zverejnený, aby sa mohli k nim vyjadriť občania a až následne schvaľovaný na OZ.
- Trhový poriadok – návrh bol spracovaný, je zverejnený na internetovej stránke obce
na pripomienkovanie, na najbližšom zasadnutí bude schvaľovaný. Ing. Bílik uviedol, že
najprv sa mal starosta s poslancami dohodnúť na návrhu VZN a tento mal byť
zverejnený na pripomienkovanie občanov. O.i. uviedol, že návrh VZN – Trhový
poriadok poslanci obdržali pár hodín pred konaním verejného zasadnutia.
- Rozpočet na rok 2016 – je zostavený ako prebytkový, je to dokument, ktorý je možné
rozpočtovými opatreniami meniť. Ing. Bílik uviedol, že na pracovnom zasadnutí
poverili starostu, aby zistil orientačné ceny na osadenie WC v DS a jeho napojenie na
odpad a prívod vody a cenu odsávania do jedálne v ŠJ, aby tieto mohli byť zahrnuté
do rozpočtu. P. Matúš navrhol, aby sa do rozpočtu dali ceny odhadom a rozpočet sa
upraví rozpočtovým oparením podľa skutočnej výšky výdavkov. P. starosta
argumentoval, že do rozpočtu nemôžeme dávať fiktívne čísla. Ing. Gabriel
konštatoval, že na pracovnom stretnutí si poslanci so starostom dohodli, aby zistil do
dnešného zasadnutia niektoré veci, čo evidentne starosta neurobil.
- Mimorozpočtové opatrenia – starosta upozornil, že starosta, resp. OZ neschvaľuje
mimorozpočtové opatrenia, ale rozpočtové opatrenia. Ing. Bílik k tomu uviedol, že na
viaceré výdavky v tomto roku (prenájom cestných radarov, servis fabie, objednávky
inzercie) boli urobené rozpočtové opatrenie až po realizácii výdavkov, čím mu
poslanci de facto legalizujú jeho rozhodovanie. Na nezákonný postup poslanci
upozorňovali starostu obce v priebehu roka viackrát a ich námietky potvrdila hlavná
kontrolórka obce vo svojej správe o výsledkoch kontroly ako opodstatnené a správne.
P. Matúš k tomu uviedol, že starosta má kompetenciu uhradiť výdavok do výšky 500,€ bez schválenia OZ. Poslanec Ing. Bílik uviedol, že poslanci nespochybňujú limit pána
starostu, ale v zmysle zákona o rozpočte musí mať starosta obce najskôr položku
zahrnutú v rozpočte, inak v podstate nemá žiadny limit a nemôže tým pádom
uskutočňovať výdaje. Hlavná kontrolórka obce toto tvrdenie potvrdila.
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VZN – miestne dane – návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie, ale na
dnešnom zasadnutí predloží pri schvaľovaní svoj návrh.
Odmeny zamestnancov – objem finančných prostriedkov na odmeny v rozpočte
schvaľujú poslanci OZ, avšak rozhodovanie o prerozdelení je v kompetencii starostu .
P. Matúš uviedol, že plne súhlasí so žiadosťou riaditeľky MŠ na zvýšenie odmien
v MŠ.
VOS – starosta uviedol, že Ing. Bílik ho upozornil na nezákonný postup pri prenájme
obecnej poľnohospodárskej pôdy a to, že zámer nebol zverejnený v regionálnej
tlači. Starosta argumentoval, že ustanovenia § 9a, ods 9 zákona o majetku obcí sa pri
prenájme použijú primerane a citoval zo zákona. Ing. Bílik k tomu uviedol, že v zákone
je niekoľko spôsobov, ako môže obec prenajať svoj majetok, ale starosta si vybral
verejnú obchodnú súťaž a pri tej je obec povinná zverejniť zámer a zverejniť
podmienky schválené OZ. Toto nebolo splnené, podmienky VOS neschvaľovalo OZ
a neboli zverejnené po dobu stanovenú zákonom (15 dní) ale len 10 dní.
P. Matúš k tomu uviedol, že na pracovnej porade sa poslanci dohodli, že pôdu
prenajmú najvyššej ponuke, čo sa aj stalo. Ing. Bílik pripomenul, že nerieši výsledok,
ale proces VOS.
Internetová stránka obce – starosta uviedol, že t.č. je stránka funkčná, ešte budú na
nej doladené niektoré detaily. Ing. Bílik reagoval, že o obecnej stránke sa poslanci
bavia už rok a zrazu na ďalší deň po zaslaní interpelácie stránka bola spustená, avšak
nevyjadruje sa ako.
Správa hlavnej kontrolórky – na minulom zasadnutí bola predložená správa HK
o kontrole oprávnenosti vystavenia faktúry za merač rýchlosti ako i faktúr za servis
služobného vozidla Fabia. Poslanci jej správu zobrali na vedomie. P. Matúš k tomu
uviedol, že oznámenie o voľbe HK bola zverejnená na webovej stránke obce, ktorá
nebola funkčná a upozornil na zverejnenie inzerátu v regionálnej tlači.
Zberný dvor – starosta k tomuto uviedol, že obec má všetky zákonné povinnosti,
týkajúce sa likvidácie odpadu splnené, na čo Ing. Bílik argumentoval, že aj zriadenie
zberného dvora je zákonná povinnosť obce.
Ordinácia lekára – Ing. Bílik spomenul celú analógiu vývoja udalostí okolo ordinácie
lekára za posledného pol roka a v závere konštatoval, že vždy hľadáme dôvody, prečo
ordináciu v Opoji nezriadiť.
Oplotenie cintorína – Ing. Bílik uviedol, že dotáciu na oplotenie cintorína sme získali
z Úradu vlády v júni 2015 a doteraz nemáme žiadny zámer. P. starosta k tomu
uviedol, že sme 3 mesiace lavírovali s presunom dotácie na opravu strechy na budove
č. súp. 9 a preto sa pozastavilo rozhodovanie o oplotení. Obec vypíše VOS na
vypracovanie projektu a realizáciu oplotenia. P. Šušel k tomu uviedol, že my musíme
mať vizualizáciu projektu a vedieť čo chceme a k tomu sa prispôsobí projekt i cena.
Poslanci sa vrátili v VOS na prenájom pôdy a preto im starosta navrhol, aby dali
podnet na Okresnú prokuratúru na preskúmanie postupu pri VOS. Poslanci tento
návrh starostu hlasovaním odmietli.

U z n e s e n i e č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
interlepácie poslanca Ing. Tomáša Bílika a odpovede starostu obce Mgr. Petra Bartoviča.
Hlasovanie :

Prítomní :
za :

7
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
4) Rozpočet obce na roky 2016 – 2018, stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta obce si zobral návrh rozpočtu a začal spolu s poslancami prechádzať najprv
príjmové položky, pričom uviedol, že MF SR zverejnilo Východiskové štatistické údaje
a podiel obcí na výnose dane z príjmu FO na rok 2016 a pre obec Opoj sú navrhnuté
podielové dane vo výške 248.000,- € a teda položka 111003 – sa môže navýšiť o 48.000,- €.
Iné príjmové položky neboli menené.
Pri výdavkoch sa menila výška platov , odmien a osobného príplatku a k tomu primerane
odvodov zamestnancov obce a to z dôvodu, že rozpočet bol postavený na 2,5
administratívneho zamestnanca, ale podľa dohody poslancov na pracovnej porade na
obecnom úrade budú 2 administratívni zamestnanci na plný úväzok.
P. Šušel poukázal na výšku odmien pre zamestnancov obce a žiadal ich výšku prehodnotiť
vzhľadom na fakt, že občanom chceme zvýšiť dane a na zamestnancov plytváme peniazmi na
odmeny, hoci každý pracovník je povinný svoju prácu vykonávať dobre.
Na výšku odmien mali poslanci rôzne názory, o jednotlivých návrhoch sa hlasovalo
a nadpolovičnú väčšinu získal návrh na sumu 2.000,- .
Hlasovanie o návrhu : za 5, proti 2, zdržal sa 0
P. Matúš navrhol na položku – OcÚ - cestovné náhrady – čiastku 50,- €, s čím ostatní poslanci
hlasovaním súhlasili.
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Ing. Bílik navrhol na položku údržba DS čiastku 5.000,- €, poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Ďalšia diskusia bola ohľadom zvýšenia odmien pre zamestnancov MŠ. Výsledkom diskusie
bolo zvýšenie položky zo 700,- na 1.200,- €.
Hlasovanie o návrhu : za 5, proti 1, zdržal sa 1
P. Šušel navrhol znížiť: - osobný príplatok pre OcÚ z 8.500,- na 7.000,- €
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
- osobný príplatok pre MŠ z 3.100,- na 1.000,- €
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
- osobný príplatok pre ŠJ z 2.000,- na 1.470,- €
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
P. Matúš navrhol na položku – MŠ, ŠJ - cestovné náhrady čiastky 50,- €
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
P. Matúš ďalej z dôvodu, že v roku 2016 by sa mala uskutočniť návšteva obce Dlhé Pole,
navrhol zvýšiť prepravné na kultúrne podujatia zo 120,- na 520,- €
Hlasovanie o návrhu : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Keďže iné návrhy na zmenu rozpočtu neboli predložené, starosta sa pýtal poslancov, či majú
poslanci pripomienky k správe hlavnej kontrolórky. Žiadne pripomienky neboli predložené.
U z n e s e n i e č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji

a)s c h v a ľ u j e
rozpočet obce Opoj na rok 2016 v znení návrhov a zmien
b)b e r i e n a v e d o m i e
- orientačný rozpočet na roky 2017-2018
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
c)s ú h l a s í
s tým, aby rozpočet obce bol schválený bez programovej štruktúry
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
1 (Alojz Matúš)
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
5) VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Starosta obce predložil návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti tak, ako sa dohodli
s poslancami na pracovnej porade a taktiež predložil návrh na daňové úľavy.
P. Šušel deklaroval, že vzhľadom k tomu, čo odznelo pri schvaľovaní rozpočtu, nesúhlasí so
zvýšením daní z nehnuteľnosti a pýtal sa, či sme obyvateľom zvýšili aj životnú úroveň.
K jeho názoru sa pridal Ing. Bílik, kritizoval, že materiály na OZ boli poslancom zaslané
neskoro.
Ing. Gabriel navrhol, aby sa tento bod vylúčil z dnešného rokovania, o čom sa hlasovalo
nasledovne : za 1, proti 5, zdržal sa 1
P. Šušel navrhol, aby daň z nehnuteľnosti zostala v pôvodnej výške, o tomto sa hlasovalo
nasledovne : za 2, proti 2, zdržali sa 3
Ing. Bílik navrhol, aby sa zvýšila len daň za ornú pôdu a to na 1 % zo základu dane o čom sa
hlasovalo nasledovne : za 6, proti 0, zdržal sa 1
Ďalej Ing. Bílik navrhol, aby sadzby dane zo stavieb zostali pôvodné, len stavby určené na
podnikateľskú činnosť navrhol znížiť z 2,65 € na 2,00 €. Poslanci o tomto návrhu hlasovali
nasledovne : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Starosta navrhol zvýšiť daň z bytov z 0,10 € na 0,25 €/m², poslanec Ing. Bílik žiadal ponechať
pôvodnú sadzbu. Hlasovanie za návrh Ing. Bílika: : za 6, proti 0, zdržal sa 1
Hlasovanie poslancov : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce ďalej pokračoval, že daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva
zostáva pôvodná. Starosta navrhol, aby do § 16 – sadzba za drobný stavebný odpad bola
uvedená čiastka 0,05 €/kg. Hlasovanie poslancov : za 7, proti 0, zdržal sa 0
U z n e s e n i e č. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DS v znení návrhov
a zmien
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)

proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
6) VZN č. 3/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2016
Starosta uviedol, že návrh tohto VZN poslanci obdržali a a vyzval ich, či majú k návrhu
pripomienky, poslanci nemali pripomienky žiadne.
U z n e s e n i e č. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
VZN č. 3/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva na rok
2016
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
7) Prenájom časti nebytových priestorov v budove č. súp. 9
P. starosta uviedol, že Mgr. Ornst – Rarewood požiadal o prenájom nebytových priestorov
v budove č. 9 – bývalé zdravotné stredisko. Žiadateľ ponúka nájomné 30,-/m²/rok. Na
poslednom zasadnutí OZ nebola prítomná 3/5 väčšina poslancov a teda žiadosť nemohla byť
schválená.
P. Matúš dal na zváženie, či predsa len nezostane v tých priestoroch zdravotné stredisko. P.
Takáč poukázal na možnú hlučnosť, príp. prašnosť pri stolárskej výrobe vzhľadom k blízkosti
MŠ.
U z n e s e n i e č. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
zámer prenajať časť nebytových priestorov v budove č. súp. 9 Mgr. Romanovi Ornstovi –
Rarewood, bytom Opoj č. 264 zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
1 (Alojz Matúš)
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0

8) Návrh VZN – Trhový poriadok

Starosta obce uviedol, že dnes bol odoslaný poslancom návrh trhového poriadku, vyvesíme
ho na úradnú tabuľu a webovú stránku obce po dobu 15 dní. Trhové miesto je naplánované
vo dvore ZŠ a pred budovou č. súp.9.
U z n e s e n i e č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
so zverejnením návrhu Trhového poriadku na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
9) Rôzne
Starosta obce predložil nasledovné žiadosti :
-

Žiadosť riaditeľky MŠ na zvýšenie odmien pre MŠ na rok 2015 zo 700,- € na 2.000,- €.
Poslanci hlasovali takto: za 0, proti 7, zdržal sa 0.
P. Matúš navrhol čiastku 1.200,- €, o návrhu poslanci hlasovali takto : za 6, proti 0,
zdržal sa 1

U z n e s e n i e č. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s navýšením rozpočtu v položke Odmeny pre MŠ o 500,- €
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
1 (Jozef Šušel)
Neprítomní : 0
-

Žiadosť p. Evy Jankovičovej o prenájom časti nebytového priestoru v budove č. súp. 9
na tvorivé dielne pre deti, deti so zdravotným znevýhodnením, pre dospelých aj
dôchodcov. Ing. Bílik žiadal, keďže tieto priestory t.č. používajú členovia súboru
Opojčanka, aby sa o ich presune do KD rokovalo najprv so súborom a preto žiadal
túto žiadosť predložiť na nasledujúce OZ.

U z n e s e n i e č. 102/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
presúva
žiadosť p. Evy Jankovičovej na nasledujúce zasadnutie OZ
Hlasovanie :

Prítomní :
za :

7
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
-

Žiadosť občianskeho združenia Naša Vaša Rodina na prenájom budovy ZŠ za účelom
zriadenia súkromnej základnej školy, za prenájom budovy a pozemku ponúkajú ročné
nájomné 1,- €. Žiadateľ odôvodňuje žiadosť povinnosťou zachovať účelové určenie
majetku v súlade s § 7a ods. 1 zákona. P. Šušel navrhol žiadosť zamietnuť, k čomu sa
pripojili aj ostatní poslanci. P. starosta pripomenul, že výhľadovo počíta , že v budove
bude obecný úrad a zdravotné stredisko.
U z n e s e n i e č. 103/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
zamieta
žiadosť OZ Naša Vaša Rodina na prenájom budovy ZŠ na zriadenie súkromnej základnej
školy
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík,)
proti :
0
zdržal sa :
1 (Ing. Pavol Gabriel)
Neprítomní : 0
-

VOS na prenájom poľnohospodárskej pôdy – starosta uviedol, že pri otváraní obálok
na vyhodnotenie VOS nebola prítomná 3/5 väčšina poslancov a keďže poslanci majú
k nej výhrady, navrhol, aby postup pri VOS bol preverený okresným prokurátorom.
K návrhu poslanci hlasovali nasledovne : za 1, proti 1, zdržal sa 5. Keďže návrh nebol
prijatý, starosta ďalej navrhol, aby VOS bola zrušená a aby sa vyhlásila nová VOS.
Poslanci deklarovali, že nemajú problém s víťazom súťaže, ale keďže neboli dodržané
podmienky súťaže (boli zverejnené o 5 dní neskôr), súhlasili so zrušením VOS.
U z n e s e n i e č. 104/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
ruší
verejnú obchodnú súťaž na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy vo výmere 4,407
ha
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
1 (Alojz Matúš)
Neprítomní : 0

-

Starosta dostal ponuku na vybavenie posilňovne zo zrušenej prevádzky v Trnave za
2.000,- €. Ing. Bílik žiadal, aby bol poslancom zaslaný súpis náčinia, príp.
fotodokumentácia a potom o ponuke rozhodnú.

-

Starosta uviedol, že poslanci obdržali rozpočtové opatrenia č. 9, 10 a 11 a vyzval
účtovníčku, aby RO predložila. Poslanci k RO nemali pripomienky.
U z n e s e n i e č. 105/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 9,10 a 11 /2015
Hlasovanie :
Prítomní :
7
za :
7 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel)
proti :
0
zdržal sa :
0
Neprítomní : 0
10) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
P. Adámek navrhol, aby sa hospodárske budovy pri ZŠ zbúrali a by sa na ich mieste zriadil
zberný dvor.
P. Matúš žiadal, aby sa zakúpilo nahrávacie zariadenia a aby sa každé verejné zasadnutie OZ,
ako i pracovné porady natáčali a záznam z verejných zasadnutí zverejňoval na webovej
stránke obce. Poslanci s jeho návrhom nesúhlasili.
P. Brímus sa informoval, ako dopadlo súdne pojednávanie ohľadom ihriska. Starosta uviedol,
že pojednávanie sa konalo dňa 24.11., rozsudok nepadol, právnik p. Dóku žiadal miestne
zisťovanie a preto bolo pojednávanie odročené.
P. Hlinková – uviedla, že merače rýchlosti na Majcichovskej ulici plnili účel, vodiči znižovali
rýchlosť, žiadala, aby sa cintorín počas sviatku Všetkých svätých zamykal neskôr, poukázala
na to, že držitelia preukazov ZŤP nemajú v obci úľavy na dani a dôchodcom nie je
zabezpečované stravovanie a k zdravotnému stredisku uviedla, že za pol roka, čo v Opoji
lekár neordinuje si občania na túto situáciu zvykli, ZS v Majcichove je pre občanov dostupné.
Ing.Bíliková – v minulosti sa hovorilo, že v najrušnejšej časti obci – pri MŠ sa zrealizuje
prechod pre chodcov a osadí dopravná značka – Pozor deti. Starosta k tomu uviedol, že treba
dať vypracovať a schváliť dopravné značenie v obci.
11) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov či občanov
nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, vyzval zapisovateľku prečítať návrh
uznesení z dnešného zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : ........................................
Alojz Matúš
..........................................
Ing. Martin Krivošík
Zapísala: Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

