Zápisnica č. 4
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 28. marca 2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Ing. Pavol Gabriel, Alojz Matúš Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová,
Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan Slagter (dostavil sa o 18.30 h),
- neprítomní poslanci: Jozef Šušel
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
4. Rokovanie o zmene Územného plánu obce Opoj
5. Informácia o vzdaní sa poslanca Ing. Bílika funkcií predsedu a člena v komisiách OZ
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 OZ a teda zasadnutie je uznášania schopné. P. starosta sa spýtal, či majú
poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na pozvánkach. Keďže pripomienky nemali
žiadne, starosta dal hlasovať o programe:
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Alojza Matúša a Mgr.,Ing. Patríciu Gudabovú.
Potom sa o slovo prihlásil poslanec Matúš, overovateľ poslednej zápisnice s názorom, že zápisnica zo
zasadnutia by mala byť stručná a mala by obsahovať len podstatné veci.
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. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie

kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 28.2.2017
a mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 13.3.2017
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
3) Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
Starosta obce predložil žiadosti záujmových združení o dotácie z rozpočtu obce: Poľovnícke
združenie Vlčkovce-Opoj žiada 400,- €, ZO Chovateľov poštových holubov Opoj žiada 100,- €, ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska žiada 250,- € a Rímskokatolícky farsky úrad v Opoji 1.000,- €. ZŠ
v Majcichove písomnú žiadosť na obecný úrad nedoručila a TJ Družstevník Opoj momentálne
nefunguje. Všetci žiadatelia dotácie poskytnuté v roku 2016 vyúčtovali. Speváckym súborom boli
vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte obce v kapitole Kultúra. Poslanci súhlasili s poskytnutím
dotácií v takej výške, ako boli uvádzané v žiadostiach.
U z n e s e n i e č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
v zmysle VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce dotácie z rozpočtu obce na rok
2017 nasledovne :
Poľovnícke združenie Vlčkovce – Opoj
400,- €
ZO Chovateľov poštových holubov Opoj
100,- €
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj
250,- €
Rímskokatolícky farský úrad Opoj
1.000,- €
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel, Christiaan Slagter)
4) Rokovanie o zmene Územného plánu obce Opoj
Starosta obce uviedol, že o zaradenie tohto bodu programu žiadal na poslednom zasadnutí OZ
poslanec Ing. Bílik. K požadovanej stavebnej uzávere na lokalite, ktorej vlastníkom je spoločnosť
Toolings Corp, starosta si preštudoval stavebný zákon a citoval z neho § 39d. Do dnešného rokovania
nedostal písomný podnet k tomuto bodu a preto vyhlásil rozpravu.
Ing. Bílik navrhol aby dal starosta hlasovať, či sú poslanci za zmenu ÚPO alebo nie.
P. Matúš uviedol, že je nereálne, aby sa v obci stavala ubytovňa pre tisíc ľudí, k tomu by bolo potrebné
zvýšiť dimenziu inžinierskych sietí a t.č. na stole nemáme žiadny podnet na zmenu ÚPO a tak sa
nemáme o čom baviť a ani o čom hlasovať.

Starosta k tomu uviedol, že nemá ako naformulovať uznesenie OZ, pretože obec nemá žiadne žiadosti
o zmenu ÚPO, resp. investori si budú riešiť zmeny vo vlastnej réžii.
P. Brímus uviedol, že od starostu prišla informácia o zámere vybudovať v obci ubytovacie zariadenie
s tisíc lôžkami a vidíme, ako dopadlo ubytovanie osôb rôznych národností na ubytovni Nukleon
v Trnave, resp. v Zavare na Poronde a preto poslanci chcú zmenou ÚPO zamedziť výstavbe takéhoto
typu ubytovacieho zariadenia, stavbu ktorého im súčasný ÚPO dovoľuje. Starosta na to reagoval, že
stavebnú uzáveru nám ani nepovolia, pretože predmetnú lokalitu rieši platný ÚPO.
Ing. Bílik uviedol, že nám nejde o to, či v súčasnosti máme alebo nemáme na stole podnet na zmenu
územného plánu, aj v minulosti sa vyskytli požiadavky na jeho zmenu od súkromných investorov, nám
ide o to, aby sme do budúcna zamedzili niečomu, pretože ak príde takáto požiadavka, už bude neskoro
meniť ÚPO. Čo sa týka stavebnej uzávery, nikto tu netvrdil, že ju chceme vyhlásiť na 5 rokov a čo sa
týka dôvodu vyhlásenia stavebnej uzávery, už zmena ÚPO je dôvodom a táto uzávera môže trvať len
pár mesiacov, na nevyhnutný čas, kým bude zmenený územný plán.
P. Matúš sa pýtal, v čom chcú zmeniť územný plán obce, na čo Ing. Bílik odpovedal, že na tomto
konkrétnom pozemku určiť, o aký druh výstavby má obec záujem. Nato p. Matúš navrhol pozvať
majiteľa pozemku, Ing. Vidu, aby sa písomne vyjadril, s akou výstavbou na tomto pozemku uvažuje.
Ďalej uviedol, že chceme meniť ÚPO a rozšíriť intravilán na výstavbu ďalších bytových domov,
nevieme, akí ľudia budú v nich bývať, resp. či nebudú slúžiť ako ubytovňa. V rámci intravilánu máme
kapacitu na IBV na 50 rokov. P. Brímus konštatoval, že stavebné obvody sú určené na výstavbu
rodinných a bytových domov, ale poslanci mali informáciu, že je zámer na vybudovanie zariadenia, kde
bude prespávať 1000 osôb, a to je rozdiel.
Ing. Gabriel uviedol, že tu nejde o to, že majiteľ vyhlási, čo v danej lokalite nebude robiť, nemá to žiadny
právny dopad, ale je tu reálna hrozba, že 1000 ubytovaných ľudí rôznych národností túto obec
zdehonestuje, klesnú ceny nehnuteľností. Táto lokalita je na vybudovanie ubytovacieho zariadenia
ideálna a keď sa nejaký investor pre ňu rozhodne, tak sa to môže stať. Nechce maľovať čerta na stenu,
do Serede ide Amazon a bude potrebných ďalších 1000 lacných pracovných síl a zmena územného
plánu je len na predídenie takejto eventuality a zmena územného plánu môže zahrnúť aj požiadavky na
zmeny súkromných investorov, treba ich osloviť, akú majú predstavu. Územný plán nie je nemenný,
treba s ním narábať podľa vývoja obce a v súčasnosti ho treba aktualizovať. V okolí Trnavy začína byť
veľký problém s pracovnou silou a nájdu sa špekulanti, ktorí budú chcieť túto situáciu využiť a preto je
potrebné zmenou ÚPO tomuto zamedziť. K tomu p. Matúš pripomenul, že žilinská, či bratislavská firma,
ktoré idú v našej obci stavať bytové domy, môžu byty taktiež obsadiť pochybnými ľuďmi a nebudeme im
môcť v tom zabrániť. Ing. Gabriel uviedol, že výhrady poslancov sa týkajú výstavby ubytovne a preto by
sa územný plán aktualizovať mal. Skôr či neskôr sa bude musieť aktualizovať, pretože na pozemku po
neb. Voskovi je naplánovaná komunikácia, a ak si tam budú chcieť vlastníci postaviť rodinný dom,
napadnú ÚPO a budeme ho musieť zmeniť. Na to oponoval p. Matúš, že teda aj na ihrisku by si p.
Dóková mohla postaviť dom, ale podľa ÚPO nemôže, pretože areál je určený na športové využitie. Ing.
Gabriel uviedol, že to je iný prípad, pretože ihrisko je v prospech verejného záujmu a vlastník pozemku
nemôže svoj pozemok ani rozorať.
P. Starosta uviedol, že ak by investor chcel požiadať o rozšírenie ubytovacej kapacity, musí isť cez
územné konanie a stavebné povolenie a keďže je pozemok určený na športovo-rekreačné využitie,
musí mať investor takýto predmet činnosti. Stavebný úrad ani nezačne konanie ohľadom stavebnej
uzávery, ak obec nebude mať inú alternatívu, ako ochrániť túto lokalitu.

Ing. Gabriel vyzval poslancov, aby sa pozreli na územný plán, je tu nejaká hrozba pre obec a skúsme jej
zabrániť aktualizovaním nášho ÚP. Starosta uviedol, že nemá problém s aktualizáciou, ale táto musí
vychádzať z nejakých podkladov a tie podklady zatiaľ nemáme žiadne. Bol oslovený spoločnosťami
BTK, VS Investment a Misima, ale zatiaľ nemá od nich žiadne požiadavky.
Ing. Bílik uviedol, že starosta namieta, že na zmenu ÚPO nemá podklady, ale má, keď poslanci prijmú
uznesenie na zmenu ÚPO, to je samotný podklad. Podkladom pre vyhlásenie stavebnej uzávery je len
zmienka o tom, že sa ide meniť územný plán. ÚPO má textovú a grafickú časť, v grafickej časti je
predmetná lokalita označená žltou farbou a v textovej časti je jasne napísané, čo sa na tejto ploche
môže alebo nemôže stavať. Medziiným je tam uvedené, že tam môžu byť postavené ubytovne, hotely,
penzióny. Ak to má byť viazané na rekreačné účely, pre investora, ktorý chce vybudovať ubytovňu pre
1000 osôb nebude problém spraviť aj bazén a tenisové kurty a tým naplní účel využitia pozemku. ÚPO
je záväzný nielen pre investora, ale i pre obec a ak si investor zmyslí toto spraviť, bez problémov mu to
prejde a stavebný úrad mu to nemôže zhodiť zo stola.
Starosta nenamieta voči tomuto, ale ak ideme rokovať o zmene ÚPO, potrebujeme vedieť, čo dáme do
uznesenia. Ing. Gabriel navrhol stretnúť sa na pracovnom zasadnutí, treba pracovať s touto obcou
a s tým, čo život v nej prináša.
P. Matúš uviedol, že koncom roka pri schvaľovaní rozpočtu nikto z poslancov požiadavku na navýšenie
výdavkov na zmenu ÚPO nepredložil a preto žiadal, aby sa najprv zrealizovali projekty, ktoré boli
zahrnuté v rozpočte na rok 2017 a potom začínať s novými. Najprv treba zozbierať podklady k zmene
územného plánu, potom tieto prerokovať s pani architektkou Krupovou a finančnú požiadavku zahrnúť
do rozpočtu na rok 2018.
Na zasadnutie sa dostavil poslanec Christiaan Slagter.
Ing. Gabriel zhrnul predchádzajúcu diskusiu pre p. Slagtera týkajúcej dôvodov na zmenu ÚPO a
uviedol, že momentálne evidujeme 3 požiadavky investorov, obec chce zamedziť výstavbe ubytovne
v jednej lokalite a možno ešte nejaké požiadavky obyvateľov.
Starosta sformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať.
U z n e s e n i e č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
zámer zmeny Územného plánu obce Opoj v súvislosti s možnou neregulovanou výstavbou
ubytovacích zariadení na území obce Opoj
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 5 (Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Christiaan
Slagter)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Alojz Matúš)
Neprítomný: 1 (Jozef Šušel)
5) Informácia o vzdaní sa poslanca Ing. Bílika funkcií predsedu a člena v komisiách OZ
Poslanec Ing. Bílik zaslal obecnému úradu list, ktorým sa v komisii finančnej, výstavby, územného
rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku vzdáva funkcie predsedu, ako i člena a v komisii
sociálno-zdravotnej, kultúry, školstva, mládeže a športu funkcie člena a to z dôvodu pracovnej

vyťaženosti. Starosta požiadal členov komisie finančnej, výstavby, územného rozvoja, životného
prostredia a verejného poriadku, aby si spomedzi seba vybrali jedného člena za predsedu.
U z n e s e n i e č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
vzdanie sa poslanca Ing. Tomáša Bílika funkcie člena v komisiách OZ a to v komisii finančnej,
výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku a v komisii sociálnozdravotnej, kultúry, školstva, mládeže a športu a funkcie predsedu v komisii finančnej, výstavby,
územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 (Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Tomáš Bílik, František Brímus,
Christiaan Slagter, Alojz Matúš)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1 (Jozef Šušel)
6) Rôzne
Starosta uviedol, že obdržal od poslanca Ing. Bílika, ako člena komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov interpeláciu, v ktorej žiada, aby starosta poskytol členom komisie
a obecnému zastupiteľstvu vysvetlenie vo veci konania v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi
z ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z..Vyjadrenie žiadal predložiť písomne komisii a OZ do
13.3.2017. Starosta k tejto interpelácii podal písomné vysvetlenie a na dnešnom zasadnutí ho poslanci
obdržali. P. Matúš vyjadril počudovanie, načo starosta interpeláciu riešil na dnešnom zasadnutí, keďže
sa o nej bavili na pracovnom stretnutí, veci si vysvetlili. V apríli by mal predseda komisie na ochranu
verejného záujmu p. Šušel zvolať zasadnutie a majetkové priznania budú skontrolované.
Starosta obce informoval poslancov, že sa dňa 26.3.2017 zúčastnil zasadnutia pléna SOÚ, kde Ing.
Nemčeková informovala starostov o činnosti a hospodárení úradu v roku 2016 v stavebnej a sociálnej
oblasti. Bol navrhnutý orientačný sadzobník minimálnych pokút pre stavebníkov, ktorí budú konať
v rozpore so stavebným zákonom. Ing. Bílik sa informoval, v akom stave je náš súdny spor s firmou
ISMONT ohľadom pokuty, načo starosta odpovedal, že náš prípad podľa informácie od vyššieho
súdneho úradníka by sa na rad mohol dostať na jeseň.
Starosta obce informoval, že na zasadnutí Mikroregiónu 11+ prišla ponuka pre obce od spoločnosti
RK&eco na vypracovanie analýzy auditu odpadového hospodárstva, audit by zahŕňal v sebe náklady na
odpadové hospodárstvo za posledných 5 rokov, zmluvné záväzky, aktuálnu obecnú normotvorbu, atď.
a pre našu obec by vypracovanie analýzy stálo 800,- €.

7) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
Ing. Bílik sa pýtal, akým spôsobom sa vyvíja situácia okolo školy – zmena účelu stavby. Starosta
odpovedal, že dal vypracovať cenovú ponuku na realizáciu zmien, ktoré vyžaduje projekt firme
IMD&design plus p. Zaťku, ktorá realizovala v škole rekonštrukciu. Stavebný úrad vyžaduje tieto úpravy,
aby sa mohla budova skolaudovať. Ing. Bílik zhrnul – z dôvodu, že OZ rozhodlo o presťahovaní
zdravotného strediska do budovy školy, treba zmeniť účel využitia stavby zo školy na polyfunkčný
objekt. Stavebná komisia začala ihneď konať a zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na
školu. Vtedy bolo poslancom povedané, že je to všetko, čo je k zmene účelu stavby potrebné. Po x
mesiacoch, na dotazy poslancov starosta odpovedal, že zo stavebného úradu nemá rozhodnutie, že by
to stavebný úrad uznal. Vtedy sa poslanci dohodli, že nebudú zavádzať do školy vodovod, pokiaľ sa to
dá skolaudovať aj bez vodovodu, skolauduje sa budova čo najskôr, aby sme mohli ďalej pokračovať.
Starosta sľúbil, že kolaudáciu vybaví a odvtedy prešlo 4-5 mesiacov a stále nemáme výsledok a budova
nie je skolaudovaná. Ing. Gabriel nerozumie, prečo sa dala vypracovať cenová ponuka a Ing. Bílik tomu,
prečo nám doteraz stavebný úrad nevydal rozhodnutie na zmenu účelu využitia stavby, ak obec všetky
podmienky splnila a preto požiadal starostu o vyjadrenie. Starosta k tomu uviedol, že momentálne
nevie, kde je problém, ale preverí to a v zákonnej lehote stanovisko poslancom podá. Obec má
vyjadrenie od hygienikov, hasičov, projektovú dokumentáciu posudzuje stavebný úrad a ten pred
vydaním rozhodnutia žiada zrealizovať zmeny zakreslené v projektovej dokumentácii a preto sa dala
vypracovať cenová ponuka na realizáciu zmien.
P. Matúš sa pýtal, kedy budú na cintoríne osadené nové brány. Starosta odpovedal, že minulý týždeň
navštívil p. Szigla a ten sa vyjadril, že z jeho strany nie je problém, ale čaká na ozdobné prvky, ktoré mu
má dodať p. Šušel. P. Matúš reagoval, že o tomto počuje prvýkrát, načo Ing. Bílik uviedol, že na minulú
pracovnú schôdzu priniesol p. Šušel vizualizáciu návrhu, ktorá však nie je záväzná.
Ďalej p. Matúš poukázal, že rok nie sme schopní vypilovať stromy pri detskom ihrisku, oslovil Ing.
Gabriela, či stromy sa majú vôbec pilovať, načo Ing. Gabriel odpovedal, že po vypilovaní stromov by
celodenne svietilo na ihrisko slnko a keďže počul, že majiteľ susedného rodinného domu prehodnotil
svoju požiadavku na vypilovanie stromov, bolo by dobré vypilovať len vyschnuté agáty a zdravé
ponechať. Ing. Gabriel sa pýtal starostu, či sa niečo pohlo s kolaudáciou ihriska, na ktorú bol vyzvaný
na minulom zasadnutí, načo starosta odpovedal, že dáva dokopy podklady, ktoré potrebuje ku
kolaudácii. V detskom ihrisku sú obecné peniaze a bolo by dobré, aby sa obec o ihrisko starala,
kontrolovala ho, pretože on osobne doťahoval skrutky na hojdačkách. K tomu p. Matúš uviedol, že
iniciatívu by mohli vyvinúť aj rodičia a raz za čas si urobiť brigádu na ihrisku.
Ďalej p. Matúš konštatoval, že má informáciu od p. starostu, že MUDr. Bakič nechce ordinovať v Opoji,
v príprave ordinácie v budove školy sa začalo, bola položená nová podlaha. Treba sa jednoznačne
vyjadriť, či bude v obci ordinovať alebo nebude a ak nebude, nedávajme ďalšie finančné prostriedky do
vybavenia ordinácie. K tomu sa vyjadril starosta, že požiada MUDr. Bakiča, aby nám zaslal písomné
stanovisko k ordinovaniu v Opoji.
Potom p. Matúš požiadal p. starostu, aby sa vyjadril k situácii s opojským futbalom. Minulý rok sa
nehralo, mala by sa zvolať členská schôdza, pretože sa blíži termín na zápis do nového ročníka a treba
doriešiť, či sa futbal v Opoji bude hrať alebo nie. Treba podchytiť ľudí, ktorí dlhé roky hrávali futbal, ako
i mladých ľudí, ktorí majú chuť ho hrať, aby futbal v Opoji pokračoval.

P. Matúš poukázal, že pri budove pre služby bolo zriadené trhové miesto, ale sa nevytvorili podmienky.
Je potrebné sa rozhodnúť, či sa plocha trhoviska upraví alebo sa trhovisko presunie po dohode s Ing.
Sedlákom ku kultúrnemu domu tak, ako to bývalo v minulosti. Čo sa týka spomaľovačov, malo na
obecnom úrade byť stretnutie so zástupcami kompetentných orgánov, kde sa mali otázky premávky
po miestnych komunikáciách doriešiť, toto sa tiež neuskutočnilo.
Starosta reagoval na interpelácie p. Matúša, OZ v januári t.r. schválilo vypracovanie dopravného
generelu, robí prieskum trhu na cenu za vypracovanie generelu, ktorého súčasťou bude aj riešenie
dopravného značenia obce. Čo sa týka futbalu, obecný úrad môže iniciovať stretnutie s predsedom
občianskeho združenia, aby sa vyjadril, čo ďalej s futbalom a či mieni ďalej vo futbale pokračovať. TJ
Družstevník Opoj je občianske združenie, ktoré má právnu subjektivitu a ktorého štatutárom je prezident
TJ a on musí vykonať kroky vedúce k zvolaniu členskej schôdze, valného zhromaždenia atď. P. Matúš
oponoval, že šatne TJ sú obecný majetok a pár jednotlivcov nemôže rozhodovať. P. Takáč vstúpil do
debaty a uviedol, že starosta sám nedá TJ dokopy a že p. Šipka nemôže utiahnuť celú TJ, musí
vzniknúť nový výbor z radov zanietencov pre futbal. P. Matúš položil otázku, prečo sa opojský futbal
rozsypal.
Potom p. starosta pokračoval v odpovediach na interpelácie p. Matúša – čo sa týka detského ihriska,
údržbár robí kontrolu prvkov, ale mohlo sa stať, že sa našla skrutka uvoľnená. Má prisľúbené, že
vyschnutý strom bude vypílený, ostatné agáty možno zostanú, pretože p. Neštrák prehodnotil svoju
žiadosť ohľadom vypilovania všetkých stromov. P. Matúš trval, aby sa oplotenie detského ihriska dalo
do pôvodného stavu a uzatvorilo sa.
Ing. Bílik sa informoval, či bola MUDr. Bakičovi zaslaná písomná žiadosť ohľadom jeho vyjadrenia, na
čo starosta odpovedal že nie. Doteraz sa s p. doktorom len ústne bavili ohľadom vybavenia ordinácie,
na poslednom stretnutí mu p. doktor oznámil, že preňho ordinácia v Opoji nie je ekonomicky rentabilná,
on má zariadenú ambulanciu v Zavare a v Majcichove a z jeho strany nie je záujem ordinovať v Opoji.
Na to mu starosta povedal, že to chce v písomnej forme a p. doktor sa opýtal, k akému termínu chce
vyjadrenie. Ing. Bílik uviedol, že trištvrte roka sa na OZ poslanci bavia o tom, aby si obec písomne
vyžiadala od MUDr. Bakiča vyjadrenie k ordinácii pýtal sa, prečo to obecný úrad neurobil, na čo
starosta odpovedal, že s p. doktorom sa bavili ústne. P. Bílik uviedol, že p. Matúš má pravdu v tom, že
kritizuje, že sa navrhujú nové veci, kým staré nie sú dokončené. V prípade zdravotného strediska
poslanci, ako i komisia urobili všetky potrebné kroky, ale určité kroky môže urobiť len starosta a poslanci
nemajú šancu suplovať prácu starostu.
Ing. Gabriel uviedol, že p. kontrolórka vytýkala poslancom, že idú proti starostovi, ale nejdú, pretože
keby si starosta plnil všetko, čím ho zaviazalo obecné zastupiteľstvo, nemuselo prísť k takejto situácii a
na každej schôdzi sa vracať k starým veciam, poslanci mu pomáhajú koľko môžu, ale toto je jeho
robota. K tejto téme sa vyjadril p. Slagter, že počúva na zasadnutiach, že p. starosta nestačí robiť
dostatočne rýchlo, musíme hľadať cestu, aby sa veci pohli dopredu rýchlejšie. Treba si sadnúť na
pracovnom stretnutí a prebrať systém práce a navrhnúť kontrolný mechanizmus, aby sme sa na každej
schôdzi nemuseli vracať k tomu istému a veci sa pohli dopredu. To čo vieme my – poslanci robiť, aby
sme starostovi pomohli. Ing. Gabriel súhlasí a uviedol, že starosta mal veľkú pomoc hlavne v Ing.
Bílikovi.
Ing. Gabriel pokračoval v interpeláciách – cestná premávka, obec má veľké šťastie, že pri tak hustej
premávke po miestnej komunikácií hlavne okolo 15-16 hodiny nám ešte auto nezrazilo žiadne dieťa.
Teraz sa poslanci dohodli, že sa dá vypracovať generel dopravy, ale ešte predtým by sa mohlo nájsť
nejaké riešenie na najfrekventovanejšie miesto v obci, kde je sústredených najviac objektov – Potraviny,

Bistro, Pošta, Materská škola, trhovisko – umiestniť vodorovné dopravné značenie – prechod pre
chodcov, aby sa premávka aspoň na tomto úseku spomalila. Toto by tam zostalo ako súčasť nového
dopravného značenia. Nastriekanie prechodu a osadenie 2 dopravných značiek nebude tak finančne
nákladné, že by to zruinovalo obec a pritom by to veľmi pomohlo. P. starosta uviedol, že to preberie
s dopravným inžinierom a ak to bude dobré riešenie, bude zrealizované. Pokračoval Ing. Gabriel, že
detské ihrisko je rok otvorené a vyzerá to tam otrasne, na jeho podnet bol nebezpečný kovový kolík
odstránený a nahradený stĺpikom. Na poslednej schôdzi bolo dohodnuté, že sa bránka osadí aj napriek
starostovmu konštatovaniu, že ak tam nie je bránka, nie je tam žiadny vandalizmus a žiadal, aby sa po
1.4. (koniec vegetačného pokoja) osadila bránka. Bolo by treba urobiť dosyp kamienkov, čo p. starosta
prisľúbil. Čo sa týka futbalu, je to vždy o ľuďoch, ktorých to baví, ale ak nie sú takíto ľudia, je morálna
povinnosť starostu sa o to začať zaujímať, už i z toho titulu, že je členom výboru TJ a zvolať členskú
schôdzu. Futbal je súčasťou obecnej kultúry, ľuďom chýba a bolo by fajn, keby sa do obce vrátil. Možno
záujem dostatočného počtu chlapcov nebude, ale možno nás prekvapia a budeme môcť zložiť aspoň
žiacke mužstvo, prípadne nesúťažnú prípravku. Nevie sa, či p. Šipka na svoju funkciu prezidenta TJ
rezignoval, ale on podáva pomocnú ruku pri oživení futbalu v obci. Pripojil sa p. Matúš, že je potrebné
zvolať výbor TJ, prípadne pár ľudí, ktorí sa okolo futbalu motali a spolu s poslancami rozdebatovať túto
otázku. Ing. Gabriel uviedol, že je treba, aby sa p. Šipka vyjadril, či chce pokračovať a ak nie, neboli by
sme prvá a ani posledná obec, kde by starosta obce vykonával funkciu predsedu TJ. Už je najvyšší čas
začať toto riešiť, pretože v júni sa podávajú prihlášky do súťaže. P. starosta uviedol, že sa rozprával s p.
Šipkom pred jeho operáciou, pretože táto športová činnosť v obci chýba, povedal mu, že oslovil
niektorých futbalistov a chcel by zistiť, koľko hráčov by bolo k dispozícii. Čo sa týka mládežníckych
mužstiev, oslovovali rodičov detí, ktorí mohli hrávať za žiakov, z 15 rodičov na tom stretnutí boli dvaja.
TJ Opoj má dohodu s majcichovskou TJ, že urobí registráciu detí od nás na TJ Družstevník Opoj a na
základe hosťovania budú hrávať za Majcichov. Minulý rok prezident nemal k dispozícii dostatok hráčov,
aby sa mohlo mužstvo prihlásiť do súťaže. Bavil sa aj so synom p. Šipku, že stretnutie hráčov, resp.
členská schôdza by bola potrebná, aby sa povedalo čo ďalej. Budova šatní TJ je majetkom obce,
v minulom roku sa platili energie a čo sa týka ihriska, keby nebol spor s p. Dókovou, nebol by problém,
pretože ihrisko je zazmluvnené a najväčším problémom je zohnať hráčov. P. Gabriel apeloval, aby sme
sa v tomto smere rozhýbali a mesiaci apríl iniciovali stretnutie záujemcov o miestny futbal, či už
v žiackej, dorasteneckej alebo A kategórii. Starosta uviedol, že dá vytlačiť zoznamy chlapcov, príp.
dievčat podľa ročníkov od 6. rokov. P. Matúš k tomu, že starosta povedal, že bolo k dispozícii len 13
hráčov a preto sa nemohli zapísať do súťaže uviedol, že treba si položiť otázku, kto pred dvomi rokmi
vyhnal dorastencov, bolo ich 18, boli súdržní, slušní a hrali pekný futbal. Možno nevieme komunikovať
medzi sebou, treba si tieto veci vydiskutovať a možno sa nájde z radov bývalých futbalistov niekto, kto
bude chcieť ísť robiť do výboru TJ. Napr. Marián Solárik, pomáhal opojskému futbalu, veľa vecí urobil
zadarmo, ale asi sa to niekomu nepáčilo. Na záver p. Matúš informoval poslancov, že 8.7.2017 sa ide
do Dlhého Poľa, idú obidva súbory a kto by mal záujem ísť z radov poslancov, môže sa prihlásiť.
Ing. Gabriel zhrnul, že z dnešnej diskusie vyplynulo, že starosta preverí možnosť osadenia prechodu
pre chodcov a dopravných značiek pri materskej škole, v apríli bude zvolaná schôdza TJ a po 1.4.2017,
či už bude alebo nebude vypilovaný strom, zavrie sa bránka na detskom ihrisku.
P. Brímus žiadal zvolať pracovné stretnutie, aby sa veci, ktoré sa dnes spomínali a neboli dotiahnuté
do konca vydiskutovali a uviedol, že bola z radov občanov požiadavka na osadenie svietidla VO na stĺp
pri dome č. 79, je to pri križovatke komunikácií. Celý Budín je slabo osvetlený, prvé dobré svietidlo je až
pri dome č. súp. 73. Svetlo pri dome č. 76 je slabé a zarastené v lipách a je potrebné lipy spilovať alebo

svetlo osadiť na dlhší výložník. Starosta uviedol, že sa na to môžu použiť lampy, ktorý boli
zdemontované z majcichovskej ulice. P. Ščasný sa vyjadril, že lampy na majcichovskej ulice sú na
každom stĺpe a silno svietia. Starosta navrhol, aby sa pracovné stretnutie konalo buď v prvý alebo
druhý aprílový týždeň, a na ktorý termín sa prihlási viac poslancov, na ten bude zvolané pracovné
stretnutie.
Ing. Bílik sa informoval na zmluvu so spoločnosťou Lasermedia, či ju má starosta k dispozícii. Starosta
uviedol že ešte nie, ale do konca týždňa už bude podpísaná zmluva doručená na obecný úrad. Ing.
Bílik ďalej uviedol, že realizácia parkoviska je viazaná na prekládku telefónnych stĺpov a pýtal sa či je to
zabezpečené. Odpovedal p. starosta, že zajtra nastupuje Suptel a stĺpy preloží.
P. Ščasný kritizoval, že občania neboli upozornení na rozkopávku pred svojimi domami. Starosta
uviedol, že sa rozprával so stavbyvedúcim Zsl. distribučnej p. Vaškom a ten mu povedal, že povinnosť
informovať občanov si mal splniť iný zodpovedný pracovník ZSD a tento si ju nesplnil. Občania majú
možnosť napísať sťažnosť. Po položení kábla a zahrnutí výkopu terén bude daný do pôvodného stavu.
Ing. Bílik konštatoval, že informáciu pre občanov mohla poskytnúť aj obec cestou miestneho rozhlasu.
P. Dvorák žiadal, aby sa upozornili pracovníci vykonávajúci výkopové práce, aby nezahadzovali
odpadky po chodníkoch, používali WC a autami stáli na spevnených plochách, pretože vo vytvorených
koľajách bude stáť voda. Ďalej sa pýtal, či sa neuvažovalo, že kontajner na odpad z cintorína by sa
schoval za ohradu. Starosta mu odpovedal, že to bolo skúšané, ale nebude to možné, pretože príjazdu
autu s kontajnerom k oploteniu bránia vysadené stromy. Možno by bolo riešenie zapustiť ho do zeme,
aby jeho neestetický vzhľad nebol vystavený pohľadom pohrebného sprievodu.
Ing. Gabriel sa vrátil k dopravnému značeniu, keď bude starosta rokovať s dopravným inžinierom, aby
sa informoval na možnosť zníženia rýchlosti na miestnej komunikácii na 30 km/hod. Starosta mu
odpovedal, že v minulosti sa na to informoval a bolo mu odpovedané, že čo znížením rýchlosti docieli.
Navrhol osadiť značku Pozor deti, len vidí problém v tom, kam značku osadiť. Ing. Gabriel žiadal
výsledok rokovania predložiť na nasledujúcom zasadnutí OZ.
P. Slagter poukázal, že keďže pri kultúrnom dome bola osadená nová trafostanica, mohla by byť
upravená aj autobusová čakáreň. Starosta k tomu uviedol, že sa dá dokopy s poslancami a možno by
sme pristúpili k zakúpeniu novej čakárne a vydláždeniu priestranstva.
Ing. Gabriel sa vrátil k detskému ihrisku, možno by bolo vhodné riešiť s rodičmi, ktorí ho navštevujú,
aký prvok by bolo vhodné dokúpiť, ale údržbu prenechať údržbárovi.
8) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov nemal viac
žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.
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