Z á p i s n i c a č. 1
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 5. januára 2015
v zasadačke obecného úradu v Opoji
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní podľa prezenčnej listiny :
- starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
- 7 zo 7 poslancov OZ : Ing. Tomáš Bílik, František Brímus, Ing. Pavol Gabriel, Ing. Patrícia
Gudabová, Ing. Martin Krivošík, Alojz Matúš, Jozef Šušel (dostavil sa
počas prerokovávania 2. bodu programu)
- hlavná kontrolórka : Imelda Rakúsová
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach :
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na zloženie komisií OZ a ich schválenie
4. Informácia o Mikroregióne 11 Plus, p. Steinnerová
5. Rôzne
6. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci poslanci OZ, čím je zasadnutie uznášania schopné.
P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu, uvedenému na
pozvánkach. Pozmeňujúce návrhy neboli predložené. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Martina Krivošíka a Ing. Tomáša Bílika.
Hlasovanie : za 6 , proti 0 , zdržal sa 0
Na hlasovaní nebol prítomný poslanec p. Šušel.
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil poslanec p. František Brímus. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu.
U z n e s e n i e č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie navedomie
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kontrolnú správu o plnení uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ, konaného dňa
15.12.2014.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
3) Návrh na zloženie komisií OZ a ich schválenie
Starosta obce uviedol, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ boli schválené komisie OZ a ich
predsedovia. Predsedovia komisií mali na dnešnom zasadnutí navrhnúť členov:
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu Jozef Šušel navrhol za členov : Alojza
Matúša a Ing. Tomáša Bílika
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Predseda komisie finančnej, výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a verejného
poriadku Ing. Tomáš Bílik navrhol za členov komisie : Ing. Christiaana Slagtera, Ing. Miroslava
Sedláka, Ing. Patríciu Gudabovú, Ing. Martina Krivošíka, Františka Brímusa a Jozefa Šušela.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej, kultúry, školstva, mládeže a športu Ing. Patrícia
Gudabová navrhla za členov komisie : Ing. Pavla Gabriela, Ing. Tomáša Bílika, Alojza Matúša,
Miladu Šéryovú, Rudolfa Šípku a Katarínu Cehlárikovú Hudekovú.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
U z n e s e n i e č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje:
a) za členov komisie na ochranu verejného záujmu: Alojza Matúša a Ing. Tomáša Bílika
b) za členov komisie finančnej, výstavby, územného rozvoja, životného prostredia
a verejného poriadku: Ing. Christiaana Slagtera, Ing. Miroslava Sedláka, Ing. Patríciu
Gudabovú, Ing. Martina Krivošíka, Františka Brímusa a Jozefa Šušela
c) za členov komisie sociálno-zdravotnej, kultúry, školstva, mládeže a športu : Ing. Pavla
Gabriela, Ing. Tomáša Bílika, Alojza Matúša, Miladu Šéryovú, Rudolfa Šípku a Katarínu
Cehlárikovú Hudekovú
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
4) Informácia o Mikroregióne 11Plus
P. starosta uviedol, že bol pozvaný na rokovanie do Slovenskej Novej Vsi ohľadom
pristúpenia našej obce do Mikroregiónu 11Plus. Zakladateľom tohto mikroregiónu boli
v roku 2012 starosta obce Voderady Ing. Turanský a p. Steinerová. T.č. je predsedom
Mikroregiónu starosta obce Slovenská Nová Ves Mgr. Szládiczek. Obce združené v tomto
mikroregióne ( Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice, Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce
nad Parnou, Zeleneč, Majcichov, Pusté Uľany a Veľký Grob) majú za cieľ vytvoriť silnú
regionálnu autoritu so spoločnými aktivitami a rozvíjať jednotlivé združené obce.
Dr. Steinerová po udelení slova informovala o mikroregióne obšírnejšie, uviedla, že zastupuje
inštitúciu, ktorá je predĺženou rukou MDVaRR SR, ktoré je gestorom regionálneho rozvoja na
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Slovensku. Poukázala na svoje aktivity, za ktorými úspešne stála – napr. projekt Čaro
obyčajných vecí a pod. Ďalej informovala, že zo skúseností v Európe sú dobré odozvy na
municipiality a preto aj u nás sa začínajú formovať tzv. miestne akčné skupiny (MAS) – sú to
geografické územné celky, ktoré združujú väčší počet obcí a je slobodnej voľbe každej obce,
do akého MAS sa pridruží.
Čo je miestna akčná skupina : územie podporované v rámci osi LEADER musí:
spĺňať minimálnu hranicu 10 000 a maximálnu 150 000 obyvateľov
z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (napr. väčšie mestá
a ich mestské časti)
súvislé vidiecke územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci
územia žiadajúceho o podporu, sformované na základe spoločného záujmu
a jednotne zvolenej témy
územie musí mať Miestnou akčnou skupinou spracovanú integrovanú stratégiu
rozvoja územia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, a prípadne aktivitami
a pri jej tvorbe uplatnilo princíp zdola nahor
predložiť všetky relevantné doklady o formovaní územia, v ktorom miestna akčná
skupina pôsobí spolu so súhlasmi všetkých zahrnutých obcí
má zriadenú miestnu akčnú skupinu ako verejno-súkromné partnerstvo.
Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje
zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke
subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby
zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50%
partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov
verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné
zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).
Úlohou miestnej akčnej skupiny je:
koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý
je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja
sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia
a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality
života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych
podmienok vidieckeho obyvateľstva.
vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu,
ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria
súčasť stratégie.
implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja
územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia
podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi
výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii.
Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými
prijímateľmi úspešných projektov.
aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
finančné riadenie.
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MAS budú v období rokov 2016-2020 čerpať cca 104 mil. EUR, obce budú mať
koofinancovanie projektov vo výške 5%.
P. Matúš k tomu uviedol, že obec Opoj bola ešte pred 2 rokmi oslovená na účasť v tomto
mikroregióne, ale keďže sme členmi mikroregiónu Dudváh, do MR 11 Plus sme nevstúpili.
Informoval sa, čo nás bude členstvo v tomto MR stáť.
P.Steinerová uviedla, že poplatky sú malé, ročne 0,50 €/obyvateľa a paušálny poplatok pri
vstupe a t.č. beží na MV SR registrácia občianskeho združenia, ktoré založí MAS.
P. Šušel sa kriticky vyjadril k čerpaniu eurofondov na Slovensku.
P. starosta sa vyjadril, že p. Steinerovú pozval preto, aby poslancov informovala
o možnostiach vstupu našej obce do MR 11 Plus, resp. do MAS a od poslancom potrebuje
mandát, aby mohol vstúpiť do rokovania ohľadom vstupu.
Ing. Bílik sa vyjadril, že poslanci majú krátky čas na rozhodnutie a Ing. Gabriel navrhol, aby sa
starosta stretol s členmi MR Dudváh a až na základe toho sa rozhodneme, či zostaneme v MR
Dudváh, alebo vstúpime do MR 11 Plus.
Starosta navrhol odložiť rozhodnutie o vstupe až po oboznámení sa so stanovami združenia,
potom sa môžu poslanci stretnúť na mimoriadnom zasadnutí a tam rozhodnúť o vstupe do
MR 11 Plus.
U z n e s e n i e č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
informáciu o Mikroregióne 11 Plus, ktorú predložila Dr. Steinerová.
Rozhodnutie o vstupe prijme obecné zastupiteľstvo po predložení Stanov združenia.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
5) Rôzne
Mobilný telefón - starosta obce Mgr. Bartovič informoval poslancov, že bývalý starosta obce
p. Matúš si po skončení funkcie ponechal so súhlasom OZ mobilný telefón včítane SIM karty
s telefónnym číslom. On má súkromný telefón s rovnakým paušálom a preto požiadal
poslancov, aby odsúhlasili používanie súkromného telefónu na služobné účely. Poslanci
súhlasili.
U z n e s e n i e č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
a) s tým, aby starosta obce Mgr. Peter Bartovič používal súkromné telefónne číslo
0905455199 na služobné účely
b) súhlasí s preplácaním faktúr za telefón počas funkčného obdobia starostu.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 – starosta obce vysvetlil, že bolo potrebné v Materskej škole
navýšiť bežné výdavky na mzdy a odvody pre štvrtú učiteľku MŠ o 13.620,- €, na obecnom
úrade navýšiť kapitálové výdavky o 400,- € na kúpu počítačov (výmena počítača p.
Zlatohlávkovej a zakúpenie nového s licenciou na Office pre starostu) a navýšenie
kapitálových výdavkov pre ŠJ z dôvodu objednania nového plynového sporáka o 644,- €.
Celkovo boli výdavky týmto rozpočtovým opatrením navýšené o 14.644,- €. V príjmovej časti
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bola o túto istú čiastku zvýšená položka 111003 – výnos dane z príjmov – podielové dane
z DÚ.
P. Brímus uviedol, že stav detí v MŠ je 39 a na jednu učiteľku prislúcha 12,5 dieťaťa, teda
kvôli 1,5 dieťaťu bola do MŠ prijatá štvrtá učiteľku. Starosta na to reagoval, že on to teraz
neovplyvní, pri prijímaní detí do MŠ na šk. rok 2014/2015 sa mal počet prijatých detí
regulovať.
P. Gabriel poukázal na to, že sporák do ŠJ bol objednaný skôr, ako bolo zabezpečené jeho
finančné krytie. K tomu p. Matúš uviedol, že táto potreba vyvstala v medziobdobí a to, že
staré OZ už nefungovalo, ustanovujúce zasadnutie malo predpísaný program a prvé
zasadnutie nového OZ sa koná až dnes.
U z n e s e n i e č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2015, pričom sa bežné príjmy zvyšujú o 14.644,- €, kapitálové
výdavky sa zvyšujú o 1.044,- € a bežné výdavky o 13.620,- €.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Miroslav Purgy – žiada o odkúpenie podielu 1/30 parcely č. 29 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 266 m², ktorého vlastníkom je obec.
Starosta vyzval p. Purgyho, aby aby žiadosť doplnil o výmeru, ktorú žiada odkúpiť, súhlas
spoluvlastníkov a priložil katastrálnu mapu.
Pavol Neštrák – žiada o výrub stromov – agátov rastúcich v obecnom parku, ktoré
koreňovým systémom narúšajú statiku jeho rodinného domu.
Starosta žiadosť prerokuje so Spoločným obecným úradom v Trnave.
Sezaland – žiada o odstránenie nádoby na separovaný zber (sklo) z jeho pozemku.
Pri najbližšom odvoze skla bude nádoba preložená.
Sezaland – žiada o vyriešenia predaja pred pohostinstvom.
Trhové miesto bude premiestnené z priestranstva pred miestnym pohostinstvom na
priestranstvo pred budovu č.súp. 9 (pošta, zdravotné stredisko). Terén sa splaníruje, zhutní
a vysype kameňom.
Sezaland – pretekanie dažďovej vody z dvora KD do areálu pohostinstva.
Bude sa hľadať riešenie, ako tento problém odstrániť.
Rodičovské centrum Adelka žiada o prenájom priestorov v budove bývalej základnej školy.
Starosta na to reagoval, že treba špecifikovať, o aké priestory budú mať záujem.
Ing. Bílik sa informoval, akým spôsobom je škola využívaná. Starosta uviedol, že v telocvični
má zriadenú posilňovňu skupina osôb z rakúskych bytoviek a chodbu využívala Klaudia
Kubovičová na precvičovanie zumby partii žien. Avšak aj tá bola dnes za ním, že tieto
priestory sú nedostatočné, v zimnom období nevykúrené a preto žiadala o prenájom sály KD.
Starosta sa s poslancami dohodol, že podmienky prenájmu pre RC Adelka i p. Kubovičovú
budú dohodnuté na pracovnom stretnutí.
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U z n e s e n i e č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča rokovať so zástupcami Rodičovského centra Adelka
a s p. Klaudiou Kubovičovou ohľadom prenájmu obecných nebytových priestorov
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Milan Kajdači – žiadosť o odstránenie retardérov . Ohľadom tejto žiadosti nastala diskusia, p.
Gál žiadal navrhnúť iné riešenie na zamedzenie toho, aby z miestnej komunikácie bola
pretekárska dráha. P. Matúš uviedol, že aj p. Škultétyová v minulosti žiadala odstránenie
spomaľovačov pri ich rodinnom dome a keď sa budú odstraňovať, nech sa odstránia obidva.
Starosta dal hlasovať, kto je za odstránenie retardéra pri p. Kajdačim. 6 poslancov hlasovalo
za, Ing. Gabriel hlasoval proti a 0 poslancov sa zdržalo. Potom dal hlasovať, kto je za
odstránenie oboch retardérov : 6 poslancov hlasovalo za, Ing. Gabriel bol proti a 0 poslancov
sa zdržalo hlasovania.
U z n e s e n i e č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
súhlasí
s odstránením spomaľovačov dopravy, osadených pred rodinným domom č. 114 a 46.
Hlasovanie : za 6, proti 1 (Ing. Gabriel) zdržal sa 0
Ing. Gabriel k tomu uviedol, že síce nie je proti odstráneniu retardérov, ale keďže iné riešenie
na spomalenie, resp. obmedzenie dopravy nebolo ponúknuté a vzhľadom k tomu, že sa tu
nachádza materská škola, hlasoval proti ich odstráneniu v tomto období.
P. starosta to uzavrel s tým, že dá vypracovať projekt dopravného značenia v obci a dá ho
schváliť na Dopravný inšpektorát PZ Trnava.
U z n e s e n i e č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča
vyvolať rokovanie s Dopravným inšpektorátom PZ V Trnave a Okresným úradom, odborom
cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trnave ohľadom doriešenia dopravnej situácie
v obci Opoj.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
Starosta Obce Mgr. Bartovič informoval poslancov, že OR HZZ V Trnave dal súhlas Správe
povodia dolného Váhu v Šali na spaľovanie zbytkovej drevnej hmoty z vysekaného kríkového
porastu v súvislosti s údržbou brehov o.i. potoka Dudváh.
6) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Ing. Tomáš Bílik žiada, aby sa na nasledujúcom zasadnutí OZ prehodnotil Rokovací poriadok
OZ v Opoji a Poriadok odmeňovania poslancov OZ. Ďalej uviedol, že ministerstvo školstva
otvára výzvu na obnovu a rozširovanie materských škôl a pýtal sa, či obec nemá záujem
vyvinúť aktivity na zvýšenie kapacity miestnej MŠ.
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P. starosta uviedol, že žiadosti sa podávajú do 15.1., podkladom k vypracovaniu je swot
analýza, ktorú by mala poskytnúť riaditeľka MŠ. Avšak túto informáciu ohľadom podávania
žiadostí na dotáciu vie preveriť v priebehu 1-2dní.
P. Matúš k tomu uviedol, že naša MŠ by potrebovala rozšíriť o 1 miestnosť – spálňu, aby sa
nemuseli rozkladať lehátka a zatepliť strechu.
U z n e s e n i e č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča do 7 dní zistiť informácie ohľadom získania finančných
prostriedkov na revitalizáciu materskej školy z Ministerstva školstva SR.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
František Brímus upozornil, že niektoré svietidlá verejného osvetlenia pri vypínaní 3-7 krát
cvaknú, tento problém je treba odstrániť pridaním jedného relé k fotobunke,
- poukázal na zlý stav prícestnych sôch – Panny Márie na Chríbe – socha bola ukradnutá ako
i ošarpanosť sochy sv. Jána Nepomuckého pri moste cez Dudváh.
Starosta uviedol, že pošle zamestnanca obce preveriť stav sôch.
- skupina chlapcov má záujem na školskom dvore vykonávať fyzické cvičenie, tzv. cross fit, od
obce požadujú zakúpenie materiálu (oceľové trubky) v hodnote cca 500,- €, pričom by si
konštrukcie na cvičenie zhotovili svojpomocne.
Starosta k tomu uviedol, že dal vyhotoviť projekt na revitalizáciu miestneho parku, malo by
sa rozšíriť detské ihrisko a súčasťou by malo byť workoutové ihrisko.
- oslovili ho niektorí rodičia, že v obci nie je žiacke mužstvo – starosta na to zodpovedal, že
v obci nie je dostatočný počet detí na vytvorenie žiackeho mužstva, avšak TJ Opoj má
dohodu s TJ Majcichov o hosťovaní v Majcichove, kde futbalisti majú predprípravku,
prípravku i žiacke mužstvo.
- odvodnenie otoča v dolnej časti pri potoku – p. starosta si dohodol stretnutie s generálnym
riaditeľom TAVOS-u, na ktorom chce s ním, ako so zhotoviteľom stavby obecného vodovodu,
prerokovať všetky nedostatky po stavbe vodovodu, prípadne sa musí začať uvažovať
o realizácii rigolov v dolnej časti.
- obecný pozemok prenajatý manželom Junasovým – časť pozemku od ulice je upravená
a zadná časť za záhradou p. Bílika je neupravená, zarastená burinou a náletovými drevinami.
Starosta uviedol, že manž. Junasoví budú vyzvaní, aby sa starali o celý prenajatý pozemok.
P. Paštéka upozornil na to, že chovateľka psov si na svojom pozemku urobila prístrešok na
kontajner, do ktorého počas celého roka ukladá psie exkrementy a hlavne v letnom období
okrem psieho štekotu obťažuje okolobývajúcich aj zápachom a premnoženým hmyzom.
P. starosta uviedol, že preverí, či chovateľka psov má na uvedenú činnosť povolenie od
RÚVZ.
U z n e s e n i e č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča preveriť, či nájomca objektu č. súp. 275 (bývalá
stolárska dielňa) má povolenia RÚVZ na prevádzkovanie chovnej stanice.
Hlasovanie : za 7, proti 0, zdržal sa 0
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Vladimír Gál – poukázal na nedostatky po realizácii obecného vodovodu, ako i kanalizácie,
Vodohospodárske stavby - zhotoviteľ ob. vodovodu vyviezol do Sihoti 200-300 tatrí
odpadovej zeminy, zničil nám tým cestu v dolnej časti obce – p. starosta uviedol, že aj
o tomto bude rokovať s gen. riaditeľov TAVOS-u.
Ing. Gudabová – mali sľúbené, že po stavbe vodovodu bude cesta uvedená do pôvodného
stavu, betónové zábrany pri potoku boli odstránené, vodičom pri zľadovatelej ceste hrozí, že
ich zvezie do potoka.
P. Adámek – sa informoval, ako má zlikvidovať 50-litrové fľaše na víno, keď sa do nádob na
sklo nezmestia, prípadne ako majú z domácností likvidovať opotrebovaný nábytok.
Starosta uviedol, že zariadi, aby mu fľaše pracovníci pri separovanom zbere skla odobrali
a na odobratie vyradeného nábytku je potrebné sa spýtať v niektorom zbernom dvore,
prípadne vyviezť na skládku a.s. .A.S.A. Na to reagoval p. Vít Dvorák s otázkou, prečo obec
Opoj nemá vybudovaný zberný dvor, keď takmer všetky okolité obce ho už majú.
P. Šipka poukázal na to, že pri stavbe obecného vodovodu pred jeho domom rozbili mostík,
nie je dokončený, chýba asfaltový povrch.
7) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila zapisovateľka p. Zlatohlávková.
8) Záver
Keďže nikto z prítomných nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval
starosta prítomnám poslancom, hlavnej kontrolórke, ako i občanom za účasť a zasadnutie
ukončil.

Overovatelia :

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

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

............................................
Ing. Tomáš Bílik

Zapísala : Eva Zlatohlávková
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