Zápisnica č. 3
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 15. marca 2016
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce: Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing.
Martin Krivošík, Ing. Pavol Gabriel
- neprítomní poslanci: František Brimus
- hlavná kontrolórka: Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky za rok 2014
4. Vyhodnotenie súťažných návrhov na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy
5. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
7. Prenájom časti nebytových priestorov v budove č.súp. 9 p. Jankovičovej
8. Schválenie žiadosti na vrátenie finančných prostriedkov z a.s. TAVOS
9. Rôzne
10. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
11. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a teda zasadnutie je
uznášania schopné. P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu,
uvedenému na pozvánkach. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce za
overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Matúša Alojza a Ing. Martina Krivošíka.

Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František

2) Kontrola plnenia uznesení:
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
Starosta podal informácie k jednotlivým prijatým uzneseniam :
-k prekládke prícestnej sochy: Ing. Haščák podal žiadosť o drobnú stavbu s vyjadreniami od
Pamiatkového úradu, Povodia Váhu, Dopravného inšpektorátu
- stromy pred domom súp.číslo 204 sú orezané, čím sa zlepšil výhľad motoristom pri výjazde
z miestnej komunikácie na štátnu cestu
- Správa ciest z TTSK VÚC zabezpečí výrub 7 ks stromov v parku bezodplatne za odvoz
štiepky, ešte sa musí doriešiť problémový prístup k stromom demontážou časti oplotenia
U z n e s e n i e č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
Kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 9.2.2016
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František

3) Prerokovanie zápisu do obecnej kroniky za rok 2014
Pani Dvoráková, kronikárka obce predložila a prečítala koncept zápisu do obecnej kroniky za
rok 2014. Poslanci k predloženému zápisu nemali výhrady.
U z n e s e n i e č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2014.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František
4) Prerozdelenie dotácií z rozpočtu obce
Starosta obce konštatoval, že v termíne na predkladanie žiadostí do 15.3. 2016 obec
obdržala tieto žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce:TJ Družstevník Opoj žiada
6000,-eur, ZO SPZ Vlčkovce-Opoj žiada 400,-eur, ZO CHPH žiada 100,- eur, ZO JDS žiada 250,eur , RK cirkev, farnosť Opoj žiada 1000,- eur, spevácke súbory Opojčanka a Senior Klub
žiadajú po 200,-eur , tento rok požiadala o pridelenie finančných prostriedkov aj ZŚ J.Palárika
Majcichov.
Pri schvaľovaní výšky súm z dotácií obce poslanci schválili všetkým organizáciám nimi
požadovanú sumu, okrem TJ Družstevník Opoj. Keďže čiastka požadovanej dotácie TJ je
podstatne vyššia poslanci predložili svoje pripomienky a otázky:
- Ing. Bílik chcel vedieť položkovite, aké sú výdavky TJ -starosta podal informácie
- p. Šušel mal pripomienku, že ostatné organizácie žiadajú podstatne menšie čiastky
a dosahujú
v svojich činnostiach dobré výsledky a TJ požaduje vysokú dotáciu už len pre
A mužstvo , ktoré nemá dobré výsledky; a ešte zrušili žiacke a dorastenecké mužstvá
- Ing. Gabriel a p. Matúš podotkol, že treba podporiť športové aktivity v obci – je to vlastne
športové a kultúrne vyžitie v obci; mal by sa dať priestor pre mládež a reprezentovať dedinu
hlavne domácimi hráčmi
Prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 7000,-eur určených na dotácie na základe
žiadosti nasledovne po pripomienkach poslancov : TJ Družstevník Opoj 5250,-eur, ZO SPZ

Vlčkovce-Opoj 400,-eur, ZO CHPH
1000,- eur.

100,- eur, ZO JDS 250,-eur , RK cirkev, farnosť Opoj

Spevácke súbory Opojčanka a Senior Klub po 200,-eur – z rozpočtu obce (položka Kultúra) a
ZŚ J.Palárika Majcichov 500,-eur z rozpočtu obce
U z n e s e n i e č.22 /2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 7000,-eur určených na dotácie takto:
Hlasovanie:

Za:

TJ Družstevník Opoj

Proti:

Zdržal sa:

5250,-eur

6

0

0

ZO SPZ Vlčkovce – Opoj

400,-eur

6

0

0

ZO CHPH

100,-eur

6

0

0

ZO JDS

250,-eur

6

0

0

R-K cirkev, farnosť Opoj

1000,-eur

6

0

0

FS Opojčanka

200,-eur

6

0

0

Senior Klub

200,-eur

6

0

0

ZŠ J. Palárika Majcichov

500,-eur

6

0

0

Spevácke súbory Opojčanka a Senior Klub budú výdavky, každý vo výške 200,-eur čerpať
z rozpočtu obce cez výdavkové položky a ZŚ J.Palárika Majcichov 500,-eur
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František
5) Vyhodnotenie súťažných návrhov na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy

Starosta obce informoval poslancov, že v lehote na predkladanie ponúk do 14.3. 2016 do
16,00 hod. do VOS na prenájom poľnohospodárskej pôdy bola doručená jedna obálka.
Prerušil rokovanie obecného zastupiteľstva z dôvodu otvorenia obálky . Počas prerušenia
zasadnutia po otvorení obálky pred prítomnými poslancami a občanmi, po skontrolovaní
doručených predpísaných predložených dokladov zverejnených vo výzve, skonštatoval, že
spĺňajú všetky náležitosti. Predkladateľom je firma Frolkovič, s.r.o. Majcichov – ponuka 335,eur /ha/rok.
U z n e s e n i e č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s prenájmom obecnej poľnohospodárskej pôdy vo výmere 4,407 ha na základe
vyhodnotenia ponúk verejnej obchodnej súťaže a
poveruje
starostu obce Mgr. Bartoviča vypracovaním nájomnej zmluvy na prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo výmere 4,407 ha s fi. Frolkovič,s.r.o., Majcichov na dobu 5
rokov 335,- eur /ha/rok/.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík,
Ing. Pavol Gabriel)
Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František
6) Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Ing. Bílik podotkol, že plán kontrolnej činnosti nie je dostatočne rozvedený. Bc.
Haršányiová – kontrolórka obce uviedla, že plán kontrolnej činnosti bol vyvesený 10.2.2016
a pripomienky mal predložiť v lehote do konania schôdze.
U z n e s e n i e č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
s chvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2016
Hlasovanie:

Prítomní: 6
Za:
5 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Martin Krivošík, Ing. Pavol
Gabriel)
Proti:

0

Zdržal sa: 1 (Ing. Bílik Tomáš)
Neprítomní: Brimus František

7) Prenájom časti nebytových priestorov v budove č.súp. 9 p. Jankovičovej
U z n e s e n i e č. 25 /2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s prenájmom nebytových priestorov v budove č.súp. 9 p. Jankovičovej Eve na zriadenie
Tvorivých dielní v termíne od 1.3.2016 do 31.12. 2016, nájomné 5,-eur/m²
poveruje
starostu obce vypracovaním nájomnej zmluvy so žiadateľkou
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Krivošík,
Ing. Pavol Gabriel)
Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František

8) Schválenie žiadosti na vrátenie finančných prostriedkov z a.s. TAVOS
Starosta obce informoval poslancov OZ Opoj o tom, že na VZ spoločnosti TAVOS,a.s v roku
2015 nedošlo k navýšeniu základného imania obce v súlade so zmluvou so spoločnosťou
TAVOS, a.s. a obcou Opoj zo dňa 3.5. 2012. Nakoľko obec vložila do spoločnosti TAVOS,a.s.
sumu vo výške 77.789,14 eur a nedošlo k navýšeniu základného imania v spoločnosti
TAVOS,a.s, starosta obce navrhuje, aby obec Opoj požiadala o vrátenie uvedenej čiastky na
účet obce.
U z n e s e n i e č. 26/2016

Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce vypracovaním a zaslaním žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo
výške 77.789,14 eur, ktoré obec Opoj vložila do spoločnosti TAVOS a.s., Priemyselná 10,
Piešťany v zmysle Zmluvy o poskytnutí akcií akciovej spoločnosti prostredníctvom
navýšenia základného imania zo dňa 03.05.2012
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František
9) Prerokovanie žiadosti TAPOS s.r.o. Trnava
Starosta obce oboznámil poslancov, že prišla ponuka od fi. TAPOS, s.r.o. , návrh novej
zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov a to na dobu do 30.9.2027, pri zachovaní
doterajších zmluvných podmienok ponúka zvýšenie nájmu na 3 % z hodnoty pôdy ročne.
(doteraz 2 %)z celkovej výmery 24 323 m², výška celkového ročného nájmu je 228,07 eur.
Keďže poslanci a starosta skonštatovali, že uvedená navrhnutá suma je stále nepomerne
nízka, navrhli vypovedanie nájomnej zmluvy s fi.TAPOS, s.r.o. Trnava a následne sa vypíše
VOS na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
U z n e s e n i e č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce vypovedaním nájomnej zmluvy so spoločnosťou TAPOS, s.r.o. v zákonnej
lehote
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František
10) Rôzne
Starosta uviedol, že poslanci obdržali rozpočtové opatrenie č. 1/2016, poslanci k RO nemali
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie

na

vedomie

rozpočtové opatrenie č.1/2016
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za:
Krivošík,

6 (Ing. Patrícia Gudabová, Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Martin
Ing. Pavol Gabriel)

Proti:

0

Zdržal sa: 0
Neprítomní: Brimus František

11) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
-Starosta obce informoval, že sa zúčastnil na súdnom pojednávaní ohľadom ihriska, rozsudok
nepadol. Ďalšie pojednávanie je odročené na 5.5.2016.
-Ďalej starosta obce informoval, že Ing. Gašpierik, zástupca spoločnosti SOLAR 2009
predstavil ponuku vybudovať v obci na pozemkoch bývalého smetiska čerpaciu stanicu.
Keďže podľa Územného plánu obce Opoj nie je možné vybudovať čerpaciu stanicu, starosta
mu odpovedal, že ak spoločnosť získa povolenia bude sa tým OZ Opoj zaoberať.
-Ing. Gabriel P. sa informoval v akom štádiu je dopravné značenie v obci, starosta
informoval, že dopravné značenie je podané na Dopravnom inšpektoráte v Trnave na
pripomienkovanie
-Ing. Krivošík mal dotaz, či je vypracovaný plán kultúrnych podujatí, starosta vyzve kultúrnu
komisiu k stretnutiu, kde vyhotoví plán kultúrnych podujatí
-p. Takáč M. sa pýtal, keďže nemáme zberný dvor, kam sa môžu vyvážať konáre a haluze pri
jarnom upratovaní záhrad; starosta informoval, že je možnosť vyvážať haluze a konáre na
Farmu do Vlčkoviec v stredu a v sobotu; keďže ide jarné upratovanie záhrad zabezpečí sa

vyvážanie celoplošne. Občania budú o plánovanej akcii informovaní v obecnom rozhlase
a na obecnej tabuli.
Ďalej pán Takáč M. vyslovil poďakovanie za FS Opojčanka, že pri organizovaní „pochovávania
basy“ im obecný úrad vyšiel v ústrety, akcia sa vydarila a do budúcna vyjadril potrebu
plánovať a propagovať aj iné akcie.
Ing. Sedlák M. mal dotaz, kto dal príkaz na orezávanie konárov agátov pri vstupe do obce
Opoj, keďže je to kataster Vlčkoviec, starosta informoval, že má ústny súhlas od starostu
z Vlčkoviec
p. Zatko J. sa pýtal, ako je pri akciách občanov pri prenajatí sály kultúrneho domu
zabezpečené parkovanie veľkého počtu osobných motor.vozidiel, nakoľko sústavne tieto
autá parkujú na priestranstve popri pohostinstve Sezaland a bránia vstupu na ich pozemok.

12) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov a občanov
nemal žiadne dotazy, návrhy a pripomienky, starosta prečítal návrh uznesení z dnešného
zasadnutia, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: ....................................................
Alojz Matúš

......................................................
Ing. Martin Krivošík

Starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič

Zapísala: Barincová K.
Opoj, 17.3.2016

