Zápisnica č. 8
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji,
konaného dňa 4. júla 2017 o 19,00 h v zasadačke obecného úradu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Ing. Pavol Gabriel, Alojz Matúš , František Brímus,
Ing. Tomáš Bílik
- neprítomní poslanci: Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel
- hlavná kontrolórka:
Ing. PhDr. Veronika Opáleková
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
4. Informácia o príprave investície – Revitalizácia vstupu na cintorín
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
1) Otvorenie, schválenie návrhu programu a overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič
privítaním prítomných. Konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci OZ a teda zasadnutie je
uznášania schopné. Poslanci nepredložili žiadne zmeny v programe.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní: 4
Za: 4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel )
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Ing. Tomáša Bílika a Ing. Pavla Gabriela.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)

O slovo sa prihlásil poslanec Brímus, ktorý sa kriticky vyjadril k priebehu posledného
zasadnutia OZ a žiadal, aby si poslanci program zasadnutí predrokovali na pracovných
schôdzach a na verejných zasadnutiach pred občanmi vystupovali kultúrne. Na jeho
pripomienku reagoval poslanec p. Matúš.

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. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 6.6.2017
Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.

3) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 14.6.2017, poslanci nemali k nemu
žiadne pripomienky.
U z n e s e n i e č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017
Hlasovanie :
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.

4) Informácia o príprave investície – Revitalizácia vstupu na cintorín
Podľa informácie zo SOÚ na budúci týždeň by malo byť vydané územné rozhodnutie na
stavbu „Revitalizácia vstupu na cintorín“, obec má na túto stavbu vyčlenených v rozpočte na
rok 2017 čiastku 22.000,- € a je potrebné, aby poslanci uznesením poverili starostu obce
vypísaním verejnej súťaže na obstaranie, resp. prieskum trhu na výber dodávateľa na
predmetnú stavbu. Ing. Bílik na to reagoval, že poslanci nemajú vlastne čo schváliť, pretože
nemali k dispozícii finálny projekt a navrhol zvolať pracovnú poradu, aby poslanci sa mali
možnosť k projektovej dokumentácii vyjadriť, ako to bolo navrhované aj v minulosti, ale
doteraz zo strany starostu nebola vyvinutá iniciatíva toto uskutočniť. Starosta k tomu
uviedol, že v mesiaci júl bude k tomuto bodu zvolané pracovné stretnutie.
U z n e s e n i e č. 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
prekladá
bod programu „Informácia o príprave investície – Revitalizácia vstupu na cintorín“ na
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji dňa 5.9.2017.
Hlasovanie :
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.
5) Rôzne
Starosta obce :
- informoval poslancov, že predseda NR SR vyhlásil na deň 4.10.2017 voľby do orgánov
samosprávnych krajov
- žiadosť TJ Družstevník Opoj o dotáciu na rok 2017 vo výške 5.500,- €, ktorá kopíruje stav
z minulého obdobia a podľa starostu je ju možné znížiť, nakoľko dotácia sa poskytuje na
kratšiu dobu ako celý kalendárny rok a energie sú od začiatku roku účtované na náklady
obce. Dotáciu TJ potrebuje na rozhodcov a poplatky ObFZ, pranie dresov a správu areálu.
Obec dotáciu nepoukazuje na účet TJ, ale výdavky sú preplácané z pokladne obce. Použitie
dotácie kontroluje hlavný kontrolór, k čomu p. kontrolórka uviedla, že kontroluje podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti a tento sa odvíja od výšky jej pracovného úväzku. P.
Matúš trval na vyčíslení výdavkov zo strany TJ podľa jednotlivých položiek. Ing. Gabriel
namietal, že výdavky TJ sa nedajú presne naplánovať a podrobne položkovite rozpísať. P.
Brímus konštatoval, že obec má zo zákona šport podporovať a preto by sa mala navrhnúť
čiastka na dotáciu a ak ju TJ prekročí, nebude problém koncom roka dotáciu navýšiť. Ing.
Gabriel dal návrh, aby sa TJ poskytla dotácia na činnosť vo výške 3.000,- €. Starosta dal
o návrhu hlasovať :

U z n e s e n i e č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
pre TJ Družstevník Opoj dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 3.000,- €
Hlasovanie :
Prítomní: 4
Za:
3 (Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 1 (Alojz Matúš)
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.
- žiadosť o zmenu ÚPO – spoločnosť Medipron, s.r.o. Trnava má záujem od Ing. Cabanovej
a spol. odkúpiť pozemky v intraviláne obce, pozemky sú určené na IBV a táto spoločnosť
žiada o preklasifikovanie na pozemky určené na výstavbu bytových domov. Potom dal slovo
p. Valachovičovi, zástupcovi investorov, ale kým príde k prevodu nehnuteľnosti vystupuje
v mene Ing. Cabanovej a spol. ktorý uviedol, že investor má záujem pozemok zastavať 4podlažnými bytovými domami určenými na predaj, pričom by dodržali všetky regulatívy
ohľadom parkovania či zelene. Ďalej by sa výstavby odvíjala od toho, koľko bytov by obec
akceptovala, ale podľa predbežných zistení investora, dimenzia sietí by mala byť dostatočná,
čo do ďalšieho zasadnutia OZ dňa 5.9.2017 spoločnosť zdokladuje. P. Matúš k tomu uviedol,
že kanalizačná a vodovodná sieť je dimenzovaná na cca 1400-1500 obyvateľov a vyjadril
názor, že pozemky by mali byť zastavané rodinnými domami, ako je to uvedené v ÚPO.
Poslanci sa dohodli, že investičný zámer prerokujú na pracovnom stretnutí.
U z n e s e n i e č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
žiadosť Ing. Cabanovej v zastúpení ostatných spoluvlastníkov, o zmenu Územného plánu
obce Opoj, stanovisko k žiadosti bude podané na zasadnutí OZ dňa 5.9.2017.
Hlasovanie :
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.
- starosta oboznámil poslancov s písomným prísľubom MUDr. Bakiča o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pre občanov Opoja v rozsahu 1 x týždenne cca 2-3 hodiny od

09/2017. Ing. Bílik sa informoval, či už budova bývalej školy bola skolaudovaná, načo p.
starosta uviedol, že do konca mesiaca už bude. Poslanci privítali tento písomný prísľub, avšak
vyjadrili obavy, či 2-3 hodiny ordinovania budú postačujúce, avšak až čas ukáže, či tento
rozsah je alebo nie je dostatočný.
- valné zhromaždenie a.s. TAVOS – starosta sa ho zúčastnil ako akcionár, bola schválená
zmena stanov, došlo k nahradeniu členov dozornej rady, ktorí odstúpili a to starostovia pp.
Liška a Lančarič (Okresný súd v Piešťanoch im predbežným opatrením zakázal činnosť)
a miesto nich valné zhromaždenie dovolilo nových členov dozornej rady a to starostov
z Hrnčiaroviec a Horných Otrokoviec.
Ekonomická riaditeľka a.s. TAVOS Ing. Blahová požiadala starostu, aby OZ schválilo
uznesenie, aby časti vodovodov vo vlastníctve obce prevádzkovala a.s. TAVOS. Ing. Bílik sa
informoval, či už sú k dispozícii podklady, potrebné k zvereniu vodovodov, odkúpených od
developerov, do správy. P. starosta uviedol, že nejaké podklady máme a Ing. Blahová si ich
v krátkom čase preberie a pripraví zmluvu. Ing. Bílik žiadal predložiť OZ návrh zmluvy,
pretože prevádzkovanie vodovodu TAVOS-om pre obec bude predstavovať nejakú
ekonomickú záťaž. Poslanci Matúš a Brímus sa vyjadrili, že je pre obec najvýhodnejšie, aby
TAVOS vlastnil a prevádzkoval celú vodovodnú sieť v obci.
U z n e s e n i e č. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
predbežne s ú h l a s í
so zverením obecného vodovodu do správy a.s. TAVOS Piešťany. Konečné rozhodnutie
bude prijaté po predložení návrhu zmluvy o prevádzkovaní vodovodu v obci Opoj.
Hlasovanie :
Prítomní: 4
Za:
4 (Alojz Matúš, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus, Ing. Tomáš Bílik)
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 3 (Christiaan Slagter, Mgr.Ing. Patrícia Gudabová, Jozef Šušel)
Uznesenie bolo schválené.
- písanie zápisníc zo zasadnutí OZ – starosta k tomu uviedol, že zákon o obecnom zriadení
nerieši, v akom rozsahu sa majú zapisovať zápisnice zo zasadnutí a je potrebné, aby sa
poslanci dohodli, akú formu budú akceptovať. Poslanci sa dohodli, že v zápisniciach bude
uvádzaný výsledok dohody poslancov po diskusii, avšak ak niektorý poslanec požiada, aby
jeho vyjadrenie bolo zapísané v zápisnici, tak to bude zaznamenané.
6) Diskusia
P. Brímus – sa informoval u starostu, či mal sedenie s p. Šušlom ohľadom verejného
osvetlenia

- tlmočil sťažnosť p. Zlatohlávka, vlastníka nehnuteľnosti susediacej s ihriskom, že futbalové
lopty sú prekopávané do jeho záhrady a spôsobujú mu škody a žiadal o kultúrne vyriešenie
dlhoročného sporu medzi TJ a p. Zlatohlávkom. P. starosta uviedol, že p. Zlatohlávek sa
viackrát sťažoval aj na obecnom úrade, žiada otočiť ihrisko a zabrániť deťom, aby hrali futbal
na bránu pri šatniach. Na výbore TJ sa dohodli, že bude zrealizovaná zábrana zo sietí za
bránou a jestvujúca kovová zábrana bude rozšírená o jedno pole.
- poukázal na nedokončený múrik pri spevnenej ploche, mal byť smerom k ceste skosený
a na nebezpečný výkop ryhy pri dome č. 81 hneď vedľa miestnej komunikácie,
- otvoril otázku ohľadom zvýšenia pracovného úväzku hlavnej kontrolórky, poslanci sa
dohodli na pracovnom stretnutí s p. kontrolórkou
P. Matúš – poukázal na nepriechodnosť chodníkov pre parkujúce automobily a na
prepadnutý vodovodný ventil pri dome č. 28. Poslanci sa dohodli, že bude občanom
doručený písomný leták s upozornením na dodržiavanie zákona o prevádzke na pozemných
komunikáciách a zároveň budú upozornení držitelia psov, aby zamedzili ich voľnému
pobehovaniu po obci.
P. Dvorák – poukázal na rušný priebeh zasadnutí OZ a navrhol, aby si poslanci program
predrokovali na pracovných schôdzach. Okrem toho predložil poslancom fotografie
parkoviska pri cintoríne po minulotýždňovom daždi, na čo bolo konštatované, že situácia sa
zlepší po realizácii revitalizácie vstupu na cintorín, kde sa ráta s odvedením vody
do drenážnych jám.
7) Záver
Keďže všetky body programu boli prerokované a nikto z prítomných nemal žiadny
príspevok do diskusie, poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia : ................................................
Ing. Tomáš Bílik
................................................
Ing. Pavol Gabriel

Zapísala: Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

