Zápisnica č. 9
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 15.novembra 2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Alojz Matúš, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus,
Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová
- neprítomní poslanci: Ing. Martin Krivošík, Jozef Šušel,
- hlavná kontrolórka: Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2017 a orientačného rozpočtu na roky 2018-2019
4. Návrh VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
5. Schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s G.B.Stav
6. Rôzne
7. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
8. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci a teda zasadnutie je uznášania schopné. P. starosta
uviedol, že bolo spracovaný návrh VZN č. 3/2016 o Zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Opoj, tento bude predložené v bode 6) Rôzne. Poslanci iné návrhy
k programu nemali.
Potom dal starosta hlasovať o programe rokovania.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Františka Brímusa a Ing. Tomáša Bílika.
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 informáciu, že list ohľadom lekára na
SLK bol odoslaný, doteraz sme nedostali odpoveď a v utorok, 22.11.2016 sa uskutoční na
obecnom úrade rokovanie so zástupcami DI PZ SR ohľadom premávky po miestnej
komunikácii. Prezentácia spoločnosťou VS Investment Žilina sa na dnešnom zasadnutí

neuskutoční, pretože poslanci sa na ďalšom postupe dohodli so zástupcom spoločnosti na
pracovnom zasadnutí.
U z n e s e n i e č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
18.10.20166.9.2016
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
3) Návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2017 a orientačného rozpočtu na roky 2018 – 2019
Starosta uviedol, že návrh rozpočtu, spracovaný obecným úradom a doplnený podľa
návrhu poslancov z pracovného zasadnutia, poslanci obdržali a požiadal ich, že ak majú
požiadavky na doplnenie rozpočtu, aby ich predložili, tieto budú zapracované do rozpočtu
a návrh rozpočtu bude zverejnený.
Písomne od poslancov prišla jedna požiadavka na doplnenie rozpočtu, a to od p. Brímusa –
žiadal vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie sochy Panny Márie, ktorá bola odcudzená
z prícestnej sochy na Chríbe, požiadavka na zvýšenie príspevku na posedenie dôchodcov je
bezpredmetná, pretože výdavky na posedenie neboli v návrhu znížené, len sú rozdelené do
dvoch položiek – výdavky na posedenie a finančný príspevok dôchodcom.
Ing. Bílik sa informoval, či bola do kapitálových výdavkov zapracovaná suma na výstavbu
spevnenej plochy pri cintoríne a revitalizáciu vchodu do cintorína. Zároveň vysvetlil, že sumy
vzišli z prieskumov trhu. Starosta k tomu uviedol, že dal na tento účel vypracovať projektovú
dokumentáciu a do 30.10.2016 sme mohli požiadať
o dotáciu z programu na rozvoja
vidieka, čo bolo aj urobené.
P. Matúš uviedol, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bavili o napojení
budovy školy na obecný vodovod a všimol si, že na tento účel nie sú v rozpočte vyčlenené
finančné prostriedky. Treba sa rozhodnúť, či zdravotné stredisko v obci dokončíme, alebo od
zámeru ustúpime a k tomuto účelu treba vyčleniť prostriedky v rozpočte. Starosta k tomu
uviedol, že po doručení stanoviska z RÚVZ spoločný obecný úrad vydá na budovu kolaudačné
rozhodnutie a budova bude na Katastrálnom úrade zapísaná ako polyfunkčný objekt.
Výkopové práce na napojenie vodovodu máme sľúbené od firmy Dammatis, inštalatérske
práce zrealizuje inštalatér, cena bude odhadom 5.000,- €, pretože hasiči si dali podmienku
hydrant. Položka bude zaradená do kapitálových výdavkov.
Ing. Gabriel sa pýtal, na položku Odmeny pre obecný úrad a materskú školu, na sumu
vyčlenenú pre organizácie na dotácie a na to, či má starosta nejakú víziu k detskému ihrisku
v parku. Či bude stačiť údržba jestvujúceho stavu, resp. bude ihrisko rozšírené o nejaký nový
prvok. Poslanci sa dohodli, že do kapitálových výdavkov sa pridá čiastka 1.500,- € na
rozšírenie ihriska.
Ing. Mgr. Gudabová navrhla navýšiť čiastku na kultúrne podujatia, poslanci sa dohodli, že
čiastka 400,- € sa môže navýšiť na 2.000,- €, bude zverejnený plán kultúrnych podujatí na

celý rok, na ktorom sa dohodne kultúrna komisia spoločne s vedúcimi záujmových
organizácií v obci.
Ing. Bílik sa informoval, či sa v rozpočte nachádza čiastka na rekonštrukciu WC v Dome
smútku.
Keďže iné pripomienky alebo návrhy k rozpočtu neboli, starosta dal o návrhu hlasovať.
U z n e s e n i e č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Opoj na rok 2017 po doplnení návrhov z dnešného zasadnutia a
súhlasí
s jeho zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
4) Návrh VZN č. 2/2016 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na rok
2017
Starosta obce uviedol, že poslanci návrh VZN dostali, je potrebné toto VZN každoročne
schvaľovať. Ing. Bílik sa informoval, či je v súlade s platnou legislatívou.
Starosta ďalej uviedol, že v súvislosti s týmto VZN obci bola doručená žiadosť z mesta Trnavy
ohľadom refinancovania výdavkov za žiaka do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci, ktorý
navštevuje CVČ v Trnave. Poslanci k žiadosti zaujali stanovisko, že obec Opoj tvorí spoločný
školský obvod s obcou Majcichov a túto školu aj finančne podporujeme, obec neposkytne
finančné prostriedky CVČ Trnava.
U z n e s e n i e č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva v roku
2017
b) n e s ú h l a s í
s poskytnutím finančných prostriedkov mestu Trnava na refinancovanie výdavkov za
žiakov s trvalým pobytom v obci Opoj, navštevujúcich CVČ v Trnave
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)

5) Schválenie dodatku nájomnej zmluvy G.B.Stav
Starosta obce uviedol, že Branko Glozmek – G.B.Stav požiadal obec o prevod práv nájmu
časti nebytového priestoru č. súp. 8 na Romana Glozmeka. Všetky náležitosti zmluvy ostanú
nezmenené.
U z n e s e n i e č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi obcou Opoj a spoločnosťou G.B.Stav
Opoj 79, ktorým sa prevedú práva nájmu na Romana Glozmeka, bytom Opoj 118, pričom
všetky ostatné náležitosti nájomnej zmluvy zostanú nezmenené.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
6) Rôzne
Starosta obce preložil :
- Návrh VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj.
K návrhu uviedol, že na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách č. 429/2013 obce
do 2.000 obyvateľov nemusia uplatňovať programovú štruktúru pri zostavovaní rozpočtu.
Návrh Zásad je upravený v zmysle tejto novely.
U z n e s e n i e č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
ber ie na vedomie
návrh VZN č. 3/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Opoj
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
- žiadosť MŠ Opoj o vyčlenenie finančných prostriedkov na prístavbu MŠ z dôvodu, že
v tomto šk. roku nebolo piatim žiadostiam o prijatie vyhovené a vzhľadom na prebiehajúcu
výstavbu v obci sa predpokladá, že záujem o MŠ bude pretrvávať.
P. Matúš konštatoval, že už v minulosti sa hovorilo o nutnosti prístavby k MŠ a navrhol
pristaviť spálňu, aby sa lôžka na spanie nemuseli každý deň rozkladať.
Bc. Haršányiová navrhla požiadať o dotáciu na nadstavbu, pretože už viaceré obce dotáciu na
škôlky dostali.
P.Hudeková Cehláriková, riaditeľka MŠ, preferovala prístavbu pred nadstavbou vzhľadom
k tomu, že MŠ má zrekonštrukované sociálne zariadenia s kapacitou 60 detí a nevie si

predstaviť ako by fungovalo, keby deti z poschodia museli navštevovať WC na prízemí. Teraz
sú triedy prechodné a deti sa pri svojich aktivitách vyrušujú.
Bc.Haršányová žiadala, aby obec preverila všetky možnosti na získanie dotácie na rozšírenie
kapacity materskej školy.
Starosta objasnil výzvu Ministerstva pôdohospodárstva, uzávierka je 10.1.2017, stačí
predložiť projektový zámer, projekt sa týka aj rozšírenia kapacity jestvujúcej škôlky, treba
zvýšiť kapacitu min. o 10 detí a udržať ju 5 rokov, pričom dotácia na 1 dieťa by bola min.
2500,- €. Starosta ďalej uviedol, že ak by to bolo reálne, potreboval by následne prijať do
materskej školy 2 učiteľky, v prípade, že by bola trieda poldenná, stačila by jedna a jednu
pracovnú silu do školskej jedálne, čo by znamenalo značné výdavkov na mzdy.
P. Matúš navrhol osloviť projektanta, ktorý by vypracoval predbežnú dokumentáciu na
rozšírenie MŠ a cenovú kalkuláciu.
P. starosta informoval o demografickom vývoji v obci.
P. starosta ďalej uviedol, že p. riaditeľka žiada výmenu pivničných okien, k čomu Ing. Gabriel
konštatoval, že momentálne v našich silách nie je možné zrealizovať prístavbu MŠ, ale
výmenu okien môžeme zaradiť do rozpočtu na rok 2017. Ing. Bílik navrhol z dôvodu
bezpečnosti, ako i ekonomickej hospodárnosti na výmenu okien vyčleniť v rozpočte na rok
2017 čiastku 5.000,- €. Ing. Gabriel žiadal, aby sa skontrolovala strecha na škôlke a zhodnotil
jej súčasný stav.
U z e s e n i e č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť riaditeľky MŠ p. Kataríny Hudekovej Cehlárikovej
b) p o v e r u j e
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča vypracovať projektový zámer na rozšírenie kapacity
Materskej školy v Opoji
c) s ú h l a s í
s výmenou pivničných okien na budove materskej školy
d) ž i a d a
doplniť čiastku 5.000,- € do rozpočtu na rok 2017 na výmenu pivničných okien na budove
materskej školy
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
- žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ o rekonštrukciu obkladov v kuchyni a zakúpenie mlynčeka na
mäso. K tomu starosta uviedol, že obhliadkou zistil, že obklad v kuchyni sa vydúva z dôvodu
zlého odvádzania pár z kuchyne. Najprv bude potrebné vyriešiť odsávanie v kuchyni a až
následne opravovať obklad. V rozpočte na tento rok bolo pre ŠJ v kapitálových výdavkoch
vyčlenené 1500,- €, vyčerpaných bolo cca 350,-.
Ing. Bílik podotkol, že cyklicky sa na zastupiteľstve rieši aj problém s digestorom, ktorý sa
rieši už asi tretí krát.

P. Matúš uviedol, že mlynček na mäso si vedúca Šj mala už dávno riešiť sama, avšak digestor
je záležitosť vlastníka budovy – obce.
U z n e s e n i e č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť vedúcej ŠJ p. Anny Kadlecovej
b) o d p o r ú č a
dočerpať vyčlenené finančné prostriedky na rok 2016
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
7) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Ing. Gabriel poukázal na protizákonný stav, že obec nemá zriadený zberný dvor, Ing.Bíliková
dodala, že v územnom pláne obce je zberný dvor naplánovaný na súkromných pozemkoch.
Ing. Bílik súhlasil s Ing. Gabrielom, spájanie sa obcí za účelom vybudovania spoločného
zberného dvora zákon neumožňuje, ale obec vlastní ornú pôdu a preto navrhol, aby sa
pozemok na zberný dvor obec snažila získať výmenou týchto pozemkov. P. Matúš uviedol, že
v obci sú vytvorené podmienky na zber všetkých druhov odpadov. Ing. Bílik poukázal na
možnosť vymeniť pozemky s Farmou Majcichov, a.s., ktorá má pozemky medzi Opojom
a Majcichovom. Starosta uviedol, že čo sa týka zberného dvora na pozemku v smere na
Majcichov, muselo by prísť k zmene ÚPO, pretože tu je výhľadovo naplánovaná bytová
výstavba a priklonil sa k možnosti preveriť možnosť výmeny pozemkov na bývalom smetisku.
U z n e s e n i e č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce
preveriť možnosť výmeny obecnej ornej pôdy za pozemky, nachádzajúce na bývalom
smetisku, prípadne inej okrajovej časti obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
Ing. Gabriel – dňa 14.1.2017 bude materská škola organizovať ples. Záujem je veľký a žiadal,
aby aj obec prispela na jeho organizovanie. Starosta k tomu uviedol, že s p. riaditeľkou je
dohodnutý, obec bezplatne poskytne priestory kultúrneho domu, inventár a zakúpi cenu do
tomboly.

P. Matúš sa informoval, či už bol odstránený problém so svietením pri rakúskych bytovkách,
Ing. Bílik navrhol zredukovať osvetlenie v ulici za Rožičom a Ing. Mgr. Gudabová poukázala,
že pri potoku nesvieti lampa verejného osvetlenia.
Ing. Gabriel poukázal, že na konci ulice Budín v dolnej časti pred domom č. 65 stojí dažďová
voda, navrhol aby sa vyriešil jej odvod do potoka napr. drenážnou rúrou.
Ing. Mgr. Gudabová opakovane poukázala na chýbajúce zábrany popri potoku Dudváh. P.
starosta k tomu uviedol, že túto situáciu riešil s pracovníčkou Povodia Váhu Šaľa Ing.
Baďurovou, v prípade najbližších sanačných prác tam niečo dajú a budú aj vysypávať zákrutu
potoka lomovým kameňom.
P. Gažová – upozornila, že pracovníci FCC Trnava neznehodnocujú nálepku na nadlimitnej
smetnej nádobe, žiadala, aby obec v čase vegetačného pokoja opilovala koruny stromov
z dôvodu, že tieto tienia verejné osvetlenie a poukázala na nutnosť rekonštrukcie zvonice.
P. Takáč uviedol, že v prvom rade je potrebné zvonicu zbaviť vlhkosti buď podpilovaním
a zaizolovaním, alebo chemickými prostriedkami. Starosta k tomu uviedol, že najprv treba
zistiť, komu zvonica patrí a potom ju riešiť. P. Matúš upozornil na prehnité trámy, na ktorých
sú zavesené zvony a navrhol snažiť sa získať prostriedky na opravu z dotácie.
P. Takáč konštatoval, že súbor Opojčanka máva skúšku v zasadačke obecného úradu vo
večerných hodinách, minulý týždeň v piatok tam bolo zima a žiadal, aby bol termostat
nastavený tak, aby kúrenie v zasadačke vypínalo neskôr.
Ing. Bílik – bol spracovaný projekt spevnenej plochy pri cintoríne, suma projektu 30.000,bola zistená prieskumom trhu a je potrebné, aby sa poslanci vyjadrili, či sa projekt bude
realizovať alebo nie.
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
zámer na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne na parcele č. 286/1
v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel , Ing. Martin Krivošík)
8) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných nemal viac žiadne
dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta prítomným poslancom a občanom za
účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : .............................................
František Brímus
.............................................
Ing. Tomáš Bílik
Zapísala : Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

