Zápisnica č. 5
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 25. apríla 2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Ing. Pavol Gabriel, Alojz Matúš (odišiel o 18.50 h)
Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel (dostavil sa o 18.20 h),
Ing. Tomáš Bílik (dostavil sa o 18.10 h), František Brímus,
Christiaan Slagter
- neprítomní poslanci: - občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Výber nájomníka do uvoľneného nájomného bytu
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
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, Ing. Tomáš Bílik)
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Alojza Matúša a Františka Brímusa.
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 poprosil členov komisie finančnej, výstavby,

územného rozvoja, životného prostredia a verejného poriadku, aby si spomedzi seba vybrali
jedného člena za predsedu a túto nomináciu predložili obecnému zastupiteľstvu na
schválenie.
U z n e s e n i e č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 28.3.2017
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)
Uznesenie bolo schválené.

3) Voľba hlavného kontrolóra obce
Na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 13.3.2017 bola uznesením č. 25/2017 vyhlásená voľba
hlavného kontrolóra na deň 25.4.2017. V stanovenom termíne – do 11.4.2017 sme obdržali 3
prihlášky do voľby HK, ktoré prišli v nasledovnom poradí: Ing.,PhDr. Veronika Opáleková,
JUDr. Pavol Vermeš, PhD. a Ing. Tomáš Kucman.
Potom starosta prerušil rokovanie obecného zastupiteľstva, zalepené obálky odovzdal
pracovníčke OcÚ p. Zlatohlávkovej, aby spolu s poslancami Ing. Gabrielom, Ing.,Mgr.
Gudabovou, p. Matúšom a p. Brímusom vykonala kontrolu splnenia predpokladov na výkon
funkcie a náležitosti prihlášky jednotlivých kandidátov – Ing.,PhDr. Veroniky Opálekovej,
JUDr. Pavla Vermeša, PhD. a Ing. Tomáša Kucmana.
Po vyhodnotení a podpísaní zápisnice poslanec p. Matúš konštatoval, že všetci traja
kandidáti splnili stanovené kvalifikačné i ďalšie predpoklady a náležitosti prihlášky mali
kompletné. Doporučil, aby sa kandidáti pred samotnou voľbou v krátkosti predstavili.
Jednotliví kandidáti potom vystúpili s prezentáciou, poslanci nemali doplňujúce otázky
a preto im starosta poďakoval za vystúpenie.
O spôsobe voľby (tajná-verejná) hlasovaním ( za 6 - Ing. Gabriel, Ing.Mgr. Gudabová, p.
Matúš, p. Brímus, p. Slagter a Ing. Bílik, proti 0, zdržal sa 0) rozhodli poslanci, že voľba bude
tajná.
Potom bolo znovu prerušené rokovanie OZ, aby bola vykonaná tajná voľba hlavného
kontrolóra. Po skončení voľby vystúpila zapisovateľka Ing.,Mgr. Patrícia Gudabová
a predložila zápisnicu z voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Opoj. Konštatovala, že
v tajnom hlasovaní hlasovalo 7 poslancov OZ, všetky hlasovacie lístky boli platné. Kandidáti
získali nasledovný počet hlasov :

Ing., PhD. Veronika Opáleková získala 7 platných hlasov
JUDr. Pavol Vermeš, PhD. získal 0 platných hlasov a
Ing. Tomáš Kucman získal 0 platných hlasov.
Volebná komisia konštatovala, že Ing. PhDr. Veronika Opáleková bola právoplatne zvolená za
hlavnú kontrolórku obce Opoj na obdobie 6 rokov.
Starosta zablahoželal zvolenej hlavnej kontrolórke a dal hlasovať o uznesení k voľbe.
U z n e s e n i e č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
na základe tajnej voľby Ing., PhDr. Veroniku Opálekovú za hlavnú kontrolórku obce Opoj
Hlasovanie :
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
4) Výber nájomníka do uvoľneného bytu
Manželia Plechloví predložili žiadosť na ukončenie nájmu k 30.4.2017 a preto obec
vypísala oznámenie o uvoľnení bytu. V stanovenom termíne – do 31.3.2017 žiadosť
o pridelenie tohto bytu doručili siedmi žiadatelia, z toho traja s trvalým pobytom mimo obce
Opoj a štyria obyvatelia Opoja.
Na pracovnom stretnutí poslanci vyhodnotili žiadosti a dohodli sa na pridelení uvoľneného 3izbového bytu v nájomnom dome č. súp. 259 dvom žiadateľom a to Oľge Oláhovej
a manželovi Ladislavovi a spolu s nimi by spoločnú domácnosť tvorila aj ich dcéra Mária
s vnučkou a partnerom. Žiadatelia s rozhodnutím poslancov súhlasili. Starosta dal o pridelení
bytu hlasovať.
U z n e s e n i e č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
výber nájomníka do uvoľneného 3-izbového nájomného bytu v bytovom dome č. súp. 259 a
odporúča
starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu od 1.5.2017 s nájomníkmi Oľgou Oláhovou,
bytom Opoj a manželom Ladislavom Oláhom, bytom Zeleneč, pričom spoločnú domácnosť
s nimi budú tvoriť Mária Oláhová, Vladimír Nejezchleb a Nikita Nejezchlebová.
Hlasovanie :
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
5) Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Poslancom bolo doručené navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 1/2017, ktorým sa zvyšujú
bežné výdavky o 2.222,- € a kapitálové výdavky o 10.000,- €. Výsledok hospodárenia –
prebytok - z upraveného rozpočtu sa znížil na 16.034,- €. Poslanci nemali k RO žiadne
pripomienky.
U z n e s e n i e č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľ uje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu
Hlasovanie :
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
6) Rôzne
VS Investment a.s. Žilina doručila žiadosť o zmenu územného plánu obce, v ktorej žiada
zmenu využitia pozemku p.č. 186/2 v lokalite B1-1 (za školou) z využitia „Dom občianskej
starostlivosti a služieb“ na bytovú výstavbu – hromadné bývanie. Žiadosť odôvodňujú, že
spoločnosť MIKA plánovala výstavbu Domova sociálnych služieb a takto to bolo podchytené
v ÚPO, avšak pre nich, ako pre nového majiteľa pozemku je realizácia a prevádzkovanie DSS
mimoriadne špecifický typ podnikateľskej činnosti, na ktorú v ich spoločnosti nemajú
dostatočné skúsenosti ani kapacity. Vzhľadom k tomu, že hlavnou podnikateľskou náplňou je
výstavba a predaj nehnuteľností, žiadajú preklasifikovať účel využitia pozemku zmenou ÚPO
s tým, že finančné nároky na zmenu ÚPO bude znášať ich spoločnosť. Táto žiadosť je druhá
v poradí, OZ zobralo na vedomie žiadosť spoločnosti MISIMA o zmenu územného plánu.
Ing. Bílik uviedol, že poslanci sa hlasovaním uzniesli, že tému zmeny ÚPO budú riešiť
celoplošne a navrhol túto žiadosť zahrnúť do globálneho riešenia na pracovné zasadnutie OZ.
P. Matúš – tento pozemok bol odpredaný výlučne na výstavbu domova dôchodcov, keby sa
tam DD nestaval, obec by spoločnosti MIKA pozemok nikdy nepredal a apeloval, aby sa dom
dôchodcov postavil, pretože seniori v Opoji i okolí potrebujú takúto pomoc.

U z n e s e n i e č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti VS Investment Žilina.
Žiadosť bude súčasťou globálneho riešenia územného plánu obce na pracovnom zasadnutí,
konanom v mesiaci máj 2017.
Hlasovanie :
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
Obci bola z Úradu vlády SR doručená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Dotačný program zahŕňa výstavbu
multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmenu
umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákup športovej výbavy. Oprávnenými
žiadateľmi sú obce, VÚC, ROPO. Na podprogram výstavba detských ihrísk je alokovaná suma
v rozpätí od 8 000 do 13 000 EUR, na výstavbu multifunkčných ihrísk suma od 35 000 do
40 000 EUR a suma od 500 do 9 000 EUR na nákup športovej výbavy. Minimálna výška
spolufinancovania je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Termín predkladania
žiadostí je do 31.5.2017. Starosta navrhol, aby rozhodnutie, či sa zapojíme do tejto Výzvy
bolo predmetom rokovania na pracovnom zasadnutí.
Okrem toho vyšla Výzva Ministerstva financií SR na kamerový systém, obec sa zapojí a zašle
žiadosť.
U z n e s e n i e č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2017 a Výzvu na kamerový systém.
Hlasovanie :
Za: 7 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, Mgr.,Ing. Patrícia Gudabová, Christiaan Slagter,
František Brímus, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7) Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
Ing. Gabriel – brána na detskom ihrisku nie je osadená, stromy pri ihrisku nie sú vypilované,
pýtal sa na postup. Starosta uviedol, že Zsl. distribučná vykoná výrub suchých stromov
v rámci svojej činnosti a potom budú bránky znovu osadené. Ďalej sa Ing. Gabriel informoval,
v akom stave je riešenie dopravnej situácie na miestnej komunikácii, na čo starosta uviedol,
že oslovil TTSK a Dopravný inšpektorát. Ing. Gabriel sa ešte informoval, či bolo niečo so
služobným autom Fabia, keďže dlhšiu dobu nestálo pred obecným úradom. Starosta uviedol,
že na zasadnutí dňa 13.3.2017 informoval poslancov, že mal škodovú udalosť a auto bolo
v servise.
P. Slagter sa informoval na brány na cintoríne, k tomu starosta uviedol, že má informácie, že
má informácie od p. Šušla a Ing. Bílika, že je zadaná výroba brán a v najbližšej dobe to bude
zrealizované.
Doplnil p. Šušel, že na zasadnutie OZ prišiel s oneskorením, pretože bol na jednaní ohľadom
výroby týchto brán. P. Polakovičová sa pýtala p. Šušla, či do termínu 1. sv. prijímania – 14.5.
budú brány osadené, načo sa on vyjadril, že nie. P. starosta k tomu uviedol, že do 14.5. bude
hotová asi polovica parkovacej plochy pri cintoríne.
P. Brímus – bol by rád keby sa ukončila rozprava o verejnom osvetlení v dolnej časti, pretože
na rohu Budína jedno svetlo chýba pri dome č. 79 a intenzita svietenia ďalšieho pri dome č.
súp. 77 je veľmi slabá. Starosta uviedol, že má nové LED lampy a tieto sa tam môžu
namontovať a požiadal p. Šušla, keď bude mať čas, aby ich namontoval. Ďalej p. Brímus
poukázal, že na novej ulici v smere na Majcichov aj napriek upozorneniu lampy verejného
osvetlenia svietia aj pri pozemkoch, na ktorých nie sú ešte postavené domy. Starosta uviedol,
že zajtra má stretnutie s konateľmi ISMONT-u a povie im, ktoré lampy majú odpojiť a chce
doriešiť aj to, či všetky lampy VO sú na pozemkoch ISMONTU, pretože ak príde k prevodu
vlastníctva VO na obec, aby to bolo v poriadku. P. Šušel poukázal, že lampy v nových uliciach
sú osadené nahusto, obyvatelia majú pri každom dome lampy z obidvoch strán pozemku.
Starosta navrhol, aby na pracovnom zasadnutí rozobrali aj situácia s verejným osvetlením
v obci.
P. Polakovičová sa informovala, či nebude v zákrute pri kostole namontované vzhľadom
k častým haváriám v tomto úseku zvodidlo. Starosta k tomu uviedol, že listom požiadal VUC,
aby ako správca cesty osadil v tejto zákrute zvodidlá na obidve strany a zároveň dopravné
značky, ktoré by označovali zákrutu.
Ing. Kucman konštatoval, že čo sa týka bezpečnosti cestnej premávky, autobusová zastávka
je veľmi zle umiestnená a navrhol ju premiestniť mimo blízkosti zákruty smerom na
Majcichov. P. starosta na to reagoval, že zastávku nie je možné presunúť, pretože sú tam len
súkromné pozemky. P. Šušel uviedol, že bezpečnosť premávky je zabezpečená aj osadením
dopravného zrkadla v zákrute, načo Ing. Kucman oponoval, že zrkadlo je nápomocné
vodičom, čo vychádzajú z miestnej komunikácie na štátnu cestu, avšak nepomôže vodičom
motorových vozidiel za zastaveným autobusom na zastávke. P. Šušel poukázal na to, že vo
vyhláške je dobre podchytené predvídanie, pretože zastavený autobus je prekážkou na ceste
a vodič musí zvýšiť obozretnosť. P. starosta využil prítomnosť JUDr. Vermeša z Dubovian, kde

sa stala vážna dopravná nehoda na autobusovej zastávke, aby sa k téme vyjadril. Ten
konštatoval, že obec Dubovany po nehode so smrteľnými následkami osadila na komunikácii
neriadený semafor, ktorý obmedzuje plynulosť cestnej premávky, avšak situáciu nerieši
a z jeho pohľadu by bolo najúčinnejšie osadiť nástupný ostrovček. P. Šušel uviedol, že takéto
semafory sú napájané na solárnu energiu, sú umiestňované v miestach, kde sa nachádza
škola, resp. je väčšia koncentrácia ľudí a ak vodič prekročí povolenú rýchlosť 50km/h, naskočí
červená a priestupok sa zaregistruje na DI PZ a je rovnocenný so semaforom na križovatkách.
JUDr. Vermeš uviedol, že ak zastaví autobus na komunikácii, bráni plynulosti cestnej
premávky. P. Šušel konštatoval, že možno by bolo u nás technicky možné, aby autobus
zachádzal aspoň polovicou svojej šírky do zastávky, ale je treba pozisťovať podmienky. Pridal
sa p. Slagter, bolo by dobré, aby pri nastupovaní cestujúcich autobus čo najviac zišiel z cesty
a tým by sa vyriešil problém, ktorý prezentoval Ing. Kucman.
Ing. Gabriel sa dotazoval, aká je situácia s vypracovaním dopravnej štúdie. Starosta
odpovedal, že má dve cenové ponuky, čaká na tretiu aby mohol určiť predpokladanú
hodnotu zakázky a na budúci týždeň bude vypísaná verejná súťaž. Ing. Bílik uviedol, že je
smutné, že o tomto probléme rokujú už 2,5 roka a apeloval na starostu, aby sa táto situácia
s dopravným značením čím skôr vyriešila. Vybraná firma by mala vypracovať dopravný
generel vrátane schválenia na dopravnom inšpektoráte. Starosta uviedol, že môže do
verejnej súťaže dopracovať, že okrem spracovania pasportu miestnych komunikácií a
dopravného značenia máme záujem aj o realizáciu.
Ing. Kucman – sa informoval na chodník na novej ulici. Starosta k tomu uviedol, že p. Slíž od
obce vyžadoval vybavenie stavebného povolenia na chodník, ale investorom je p. Slíž a ten
musí v prvom rade majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod chodníkom a musí ho
vybudovať so všetkými náležitosťami. Ďalej sa Ing. Kucman informoval, či nemá starosta
vedomosť, či p. Keblovská kontaktovala vlastníkov pozemkov pod chodníkom. P. starosta
odpovedal, že nie, ale zajtra má stretnutie s p. Slížom a môže sa na to spýtať.
Ing. Gabriel sa informoval, ako je to s čiernym odberom elektrickej energie firmou Ismont
a s vypracovaním revíznej správy na čierny odber. P. starosta uviedol, že p. Slíž žiadal vystaviť
faktúru za čierny odber, revízna správa na čierny odber sa už nedá spracovať, ale bude
vypracovaná revízna správa o pripojení sa k sústave pri odovzdaní verejného osvetlenia.
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
poslancom a občanom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia :

................................................
Alojz Matúš
..................................................
František Brímus
Zapísala: Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

